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UWAGA : 
Uniden nie reklamuje tego urz dzenia jako odporne na wod , dlatego celem 
unikni cia ryzyka zwi zanego z jakim  elektronicznym zwarciem nale y unika   
kontaktu sprz tu z wilgoci . 
 
UWAGA na S UCHAWKI :  
U ywa  tylko s uchawek rekomendowanych przez sprzedawc  lub oryginalnych 
Uniden�a do tego modelu. S uchawki NIE autoryzowane mog  narazi  na ryzyko 
uszkodzenia  s uchu. W czasie w czania s uchawek nale y g o no  obni y  do 
maksimum nast pnie po w o eniu wtyku s uchawek stopniowo zwi ksza   do 
poziomu zadowalaj cego u ytkownika.       
 
Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y koniecznie przeczyta  instrukcj . 
 
Oznaczenia i funkcje przycisków, wy wietlacza. 

Antenna � Antena  
Headphone Jack � Gniazdo Mikrofonos uchawki 
Display �Wy wietlacz 
Keypad �Klawiatura 
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WST P 
 
Dzi kujemy za zakup odbiornika UNIDEN UBC69XLT jest to uniwersalny skaner 
zbudowany kompaktowo i atwy w u ytku. 
 
Mo na zaprogramowa  200 kana ów (cz stotliwo ci) w pami ci skanera. Skaner 
równie  umo liwia ods uch transmisji w przygotowanych bankach cz stotliwo ci. 
Dlatego mo na szybko odnale  i ods ucha  najcz ciej u ywane kana y na pa mie 
lotniczym, radiostacje radiowe FM, oraz w pa mie VHF bez tracenia czasu na 
specjalne programowanie. 
       
Poni sze tabele pokazuj  mo liwo ci skanera, trzeba zwróci  uwag  na zakres 
cz stotliwo ci, rodzaj modulacji i (krok) odst p mi dzykana owy. 
 
BAND PLAN 1 
 
     Cz stotliwo  (Mhz)   Krok (kHz) 
 
1 25.0000 � 29.9950    5 
2 30.0000 � 79.9875  12.5 
3  80.0000 -  82.9900  10 
4 83.0000 - 87.2625  12.5 
5 138.0000 - 157.9875  12.5 
7   158.0150 - 87.2550  10 
8 160.6000 � 162.9875  12.5 
9 162.6000 -  173.9900  10   
10 406.0000 -  465.9950    5 
12 466.0000 � 469.9900  10 
137 470.0000 � 512.0000  6.25 
 
BAND PLAN 3 
1   25.0000 � 84.0100    5 
2  84.0150 � 87.2550  20 
3 137.0000 - 143.9950  5 
4 144.0000 � 145.9875   12.5 
5 146.0000 -  155.9900   10   
6 156.0000 � 162.0250  12.5 
7 162.0300 � 173.9900  10 
8 406.0000 � 439.99375  6.25 
9 4400.0000 � 449.99375 6.25 
10 450.0000 � 469.9900  10 
11 470.0000 � 512.0000  6.25 
 
BAND PLAN 3 
 
1.   25.0000 � 29.9950  5 
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2.   30.0000 � 79.9950  5 
3.   80.0000 � 82.9950  5 
4.    83.0000 � 87.2650  5 
5 138.0000 � 157.9950  5 
6.  158.0000 � 160.5950  5 
7. 160.0000 � 162.5950  5 
8.  162.0000 � 173.9950  5 
9. 406.0000 � 439.99375  6.25 
10. 440.0000 � 465.99375  6.25 
11. 466.0000 � 469.99385  6.25 
12. 470.0000 � 512.0000  6.25 

Po pierwsze trzeba wy czy  odbiornik (OFF), nast pnie, przytrzymuj c 
przycisk cyfrowy odpowiadaj cy numerowi Band Planu (1, 2, lub 3) w cz 
skaner. 

 
Uwaga: trzeba zresetowa  skaner (patrz strona ��.) po ustawieniu 
nowego Band Planu.  
    

G ówne Funkcje U ytkowe Skanera. 
 
Skanowanie po zaprogramowanych kana ach (pami ciach). 
 
Obwód potrójnej konwersji � rzeczywista eliminacja wszelkich interferencji 
pochodz cych z IF (cz stotliwo  po rednia). 
 
Dwu-sekundowe opó nienie skanowania � opó nia skanowanie na oko o 2 
sekundy przed przej ciem do nast pnego kana u. 
 
Funkcja (Lock OUT) mo na pomija  cz stotliwo ci na których 
zatrzymuje si  skaner podczas przegl dania czy skanowania. 
 
Kana y priorytetowe. Mo na zaprogramowa  jedn  cz stotliwo  priorytetow   i 
wtedy skaner sprawdza j  co 2 sekundy podczas przegl dania banku. Daje to 
pewno , e nie zostanie przeoczony moment transmisji na tym kanale 
priorytetowym.  
 
Key Lock, blokada klawiatury uniemo liwia wprowadzenie przypadkowych ustawie  
skanera. 
 
Bezpo redni dost p � umo liwia bezpo redni dost p do wszystkich kana ów. 
 
Pod wietlanie umo liwia odczyt danych z wy wietlacza. 
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Antena z BNC umo liwia maksymalnie mocny ods uch stacji lub zastosowanie anteny 
bazowej.  
 
Podtrzymanie pami ci. Umo liwia zachowanie zaprogramowanych kana ów 
pami ci w momencie utraty przez skaner zasilania.   
 
Ton potwierdzaj cy wykonywane operacje � skaner daje sygna  tonowy podczas 
dokonywania czynno ci gdy odbywaj  si  prawid owo oraz daje sygna  b du (error 
ton) gdy zostanie co   
wykonane nieprawid owo. 
 
Powiadomienie o niskim stanie baterii � w cza si  gdy bateria jest s aba 
 

Funkcje skanera 

tzn. wi kszo  stacji komercyjnej czno ci radiowej pracuje w systemie dwudro nej 
komunikacji tzn. nie pracuje ci gle i gdy jeden nadaje drugi s ucha. UBC 30 skanuje 
zaprogramowane kana y dopóki nie znajdzie aktywnej cz stotliwo ci, wtedy si  
zatrzymuje i pozostaje dopóki transmisja nie zostanie przerwana. Kiedy transmisja si  
zako czy skaner pracuje dalej do momentu gdy natrafi na jak  nast pn  
cz stotliwo . 
 

UBC 69 poszukuje równie  innych aktywnych kana ów. Jró nica w stosunku do 
skanowania jest taka, e poszukujemy cz stotliwo ci, które nie s  zaprogramowane 
w skanerze. Kiedy wybierzemy bank skaner poszukuje aktywnych cz stotliwo ci 
mi dzy wprowadzonymi przez nas granicznymi cz stotliwo ciami pasma. 
Kiedy skaner znajdzie jak  cz stotliwo  to zatrzymuje si  na niej dopóki ona trwa.         
Je li stwierdzimy, e cz stotliwo  jest interesuj ca to mo emy ja zapisa  do jednego 
z banków pami ci. Je li nie, mo na dalej kontynuowa  przegl danie bandu. 
 

polega na ods uchu cz stotliwo ci, na których od 
dawna pracuj  ró ne s u by   
       

Simplex 
Simplex u ywa jednej cz stotliwo ci do nadawania i odbioru. Wi kszo  
radiotelefonów tego typu jest ograniczona do komunikacji, gdy anteny �widz  si �. 
Takie radia u ywane s  najcz ciej do prac na budowach i do komunikacji prywatnej 
PMR. Typowy zasi g to 1.5-12 km w zale no ci od terenu i wielu innych czynników.  
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Praca na przemiennikach 
System przemienników stosuje dwie cz stotliwo ci: jedn  do nadawania z 
radiotelefonu do centralnego przemiennika i drugiej z przemiennika do innego 
radiotelefonu w systemie. Sygna  nadawany jest przejmowany przez przemiennik (na 
cz stotliwo ci wej ciowej) i przesy any dalej (na cz stotliwo ci wyj ciowej). 
Radiotelefon u ytkownika zawsze odbiera na cz stotliwo ci wyj ciowej przemiennika i 
nadaje na cz stotliwo ci wej ciowej. Typowy przemiennik umo liwia komunikacj  w 
promieniu ok. 40 km wokó  stacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie radiotelefonu do pracy 

Poni sze uwagi pomog  prawid owo uruchomi  i u ywa  radiotelefon. 
 
 Je li po w czeniu odbierane s  zak ócenia i szumy nale y odsun  anten  od 

ród a tych zak óce . 
 Do poszerzenia zasi gu nale y stosowa  opcjonaln  anten  zewn trzn .  
 Do osobistego ods uchu nale y korzysta  z zestawu mikrofono-s uchawkowego o 

odpowiedniej impedancji. Nale y przeczyta  uwa nie zalecenie z instrukcji przed 
w czeniem zestawu do pracy.  

 Nie nale y korzysta  ze skanera w rodowisku o bardzo wysokiej wilgotno ci. 
 Nale y unika  pozostawiania skanera w miejscach nara onych bezpo rednio na 

dzia anie promieni s onecznych.  
 

Instalacja i wymiana baterii 
 
Do zasilania radiotelefonu mo na u ywa  baterii alkalicznych typu AA 

1. Wy cz radiotelefon. 
2. Usu  zaczep na pasek.  
3. Wysu  zasuw  pojemnika na baterie.  
4. Zanim zainstalujesz alkaliczne czy jakiekolwiek inne nie odnawialne baterie, 

przyp pomocy d ugopisu, lub innego przedmiotu prze cz zaznaczony na 
rysunku prze cznik znajduj cy si  wewn trz pojemnika na baterie z pozycji 
REG.ALK.BATT/NI-MH BATT na pozycj  REG.ALK.BATT 
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W ó  do pojemnika dwie baterie typu AA zgodnie z zaznaczon  polaryzacj .  
 
 
 
 

 
 
 

5. Na ó  ponownie pokryw  pojemnika.  
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Odnawialne akumulatorki 
 
Dost pne s  równie  odnawialne akumulatorki (Ni-MH). Przed ich zainstalowaniem 
nale y upewni  si , e s  na adowane do pe na.  
 

 Nale y u ywa  wy cznie nowych baterii odpowiedniego rozmiaru i zalecanego 
typu. 

 Zawsze nale y usuwa  zu yte baterie, poniewa  mo e z nich wyciec p yn niszcz c 
radiotelefon.  

 Nie nale y czy  równocze nie starych i nowych baterii ani baterii ró nego 
rodzaju (standardowych, alkalicznych, odnawialnych), ani odnawialnych 
akumulatorów ró nych pojemno ci.  

 
 
 
 

Instalacja anteny 
 

 
 
Aby zainstalowa  za czon  w zestawie anten  nale y dopasowa  otwory we wtyczce 
anteny z wypustami na gnie dzie antenowym radiotelefonu, po czym wsun  anten  
na gniazdo i dokr ci  obr czk  anteny.  
Gniazdo BNC umieszczone w radiotelefonie umo liwia atwe przy czenie dowolnej 
zewn trznej anteny jak na przyk ad samochodowej czy bazowej.  
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W czanie s uchawek/mikrofonu 
 

 
 
 
Aby ods uchiwa  odbiór prywatnie mo na przy czy  zestaw s uchawkowy, lub z 3.5 
mm wtykiem. Powoduje to automatyczne wy czenie wewn trznego g o nika.  
 
Ostrze enie 
Je li zostan  w czone zewn trzne g o niki do gniazda s uchawkowego, to nie wolno 
w cza  wyj cia audio to zasilania ani uziemienia. Mo e to spowodowa  zniszczenie 
radiotelefonu. 

Instalacja zaczepu na pasek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wygodniejszego noszenia radiotelefonu w czasie marszu przeznaczony jest zaczep 
na pasek, który nale y umie ci  z ty u urz dzenia. Nale y go przykr ci  do odbudowy 
za czonymi wkr tami.  
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Praca z radiotelefonem  

Panel przedni 

Poszczególne przyciski znajduj ce si  na panelu przednim obs uguj  ró ne funkcje, 
które s  opisane bezpo rednio na przycisku oraz pod nimi.  
Uruchomienie funkcji zapisanej bezpo rednio na ka dym przycisku wymaga 
przyci ni cia tego przycisku, natomiast funkcje podpisane pod przyciskami uruchamia 
si  przez przyci ni cie [FNC] + odpowiedni przycisk. Na wy wietlaczu pojawia si  
wska nik F. Ka de przyci ni cie  [FNC] w cza lub wy cza wy wietlanie F  i dost p 
do funkcji dodatkowych.  
 

Funkcje poszczególnych przycisków:  
 
Hold  Hold � zatrzymuje skanowanie i przeszukiwanie cz stotliwo ci.  
  Przyci nij i przytrzymaj Hold � szybkie �przewijanie� kana ów 
 
Scan/src Scan -  skanowanie zapisanych w pami ci kana ów. 
  F + Src � przeszukiwanie cz stotliwo ci  
 

/   �   w czanie/wy czanie pod wietlania wy wietlacza. 
  F +   - w czanie/ wy czanie blokady klawiatury 
  
FUNKC udost pnia dodatkowe funkcje. 
 

  w czanie/wy czanie radiotelefonu � przyci nij i przytrzymaj ok. 2 sek. 
 
1/PRI 1 � wprowadzanie 1. 
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  F + PRI � ustawianie i wy czanie/wy czanie priorytetowej  
  funkcji.  
 
2/ 2 wprowadzanie 2. 
   F + wi kszanie cz stotliwo ci, numeru kana u, okre lanie kierunku 
   skanowania. 
3  wprowadzanie 3 
 
4  wprowadzanie 4 
 
5/Dly  wprowadzanie 5 
  F + Dly  - w aczanie/wy aczanie, ustawianie warto ci opó nienia. 
 
6/Src  wprowadzanie 6 
  F + Src � wprowadzanie band planu 
 
7  wprowadzanie 7 
  
 
8/   wprowadzanie 8 
  F + wybór kierunku skanowania 
9  wprowadzanie 9.  

/Clr  wprowadzanie kropki dziesi tnej 
  Clr � usuwanie b dnie wpisanych warto ci liczbowych 
 
0/L/O 0 � wprowadzanie 0 
  F + L/O -  
 
VOL/SQ VOL/SQ � regulacja g o no ci oraz poziomu squelch 
/DELAY 
 
   
 
E/Pgm E � wprowadzanie cz stotliwo ci do kana ów 
  F + Pgm � programowanie cz stotliwo ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

WY WIETLACZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F  pojawia si  na wy wietlaczu, gdy w czona jest funkcja dodatkowa  
PGM  sygnalizuje przechowywanie cz stotliwo ci w kanale 
SRCH  sygnalizuje dzia anie funkcji przeszukiwania 
VOL  pojawia si  wy cznie w czasie regulacji g o no ci 
BATT  sygnalizuje s abe na adowanie baterii 

sygnalizuje w czenie blokady klawiatury. 
P  sygnalizuje w czenie w czenie kana u priorytetowego 
SCN  sygnalizuje w czenie funkcji skanowania kana ów 
HOLD  sygnalizuje zatrzymania skanowania lub przeszukiwania 
L/O  pojawia si  w czasie r cznego wprowadzania zablokowanego kana u 
DLY  sygnalizuje wprowadzenie opó nienia 
PRI  sygnalizuje w cznie funkcji priorytetowej. 
 
 
Uruchomienie skanera i regulacja squelch 
 
Uwaga: nale y upewni  si  przed w czeniem urz dzenia, e antena jest poprawnie 
zainstalowana.  
 

1. Ustaw Squelch w pozycji skrajnej w lewo. 
2. Przyci nij i przytrzymaj przez 2 sekundy [ ]. 
3. Ustaw poziom g o no ci [VOL], wygodny do ods uchu.  
4. Je li skanowanie jest uruchomione przyci nij i przytrzymaj [HOLD], po czym 

ustaw poziom Squelch, tak, aby zanik y zak ócenia t a..  
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Funkcja przeszukiwania 

Wprowadzanie cz stotliwo ci do pami ci 
 
Mo na wprowadza  do pami ci cz stotliwo ci w nast puj cy sposób:  
 

1. Przyci nij [Hold] i wprowad  numer kana u pod którym ma znale  si  dana 
cz stotliwo , po czym przyci nij  [Func]+[Pgm] 

2. Przyciskami cyfrowymi wprowad  dan  cz stotliwo  (z kropk  dziesi tn ) 
3. Przyciskami [E] � zapis do pami ci 

 
Uwaga:  
 w przypadku wprowadzenia b dnej cz stotliwo ci w pkcie 2. na wy wietlaczu 

pojawi si  komunikat Error i odezwie si  sygna  d wi kowy: trzy razy beep. 
Wprowad  poprawn  warto  cz stotliwo ci. 

 Skaner automatycznie zaokr gli wprowadzon  liczb  do najbli szej poprawnej. 
Np.: je li zostanie wprowadzona cz stotliwo  28.473 (Mhz) to skaner przyjmie j  
jako 28.475. 

 Po wprowadzeniu cz stotliwo ci do kana u skaner automatycznie nada mu 
opó nienie i na wy wietlaczu pojawi si  DLY. Je li funkcja Delay jest w czona, 
skaner automatycznie zatrzymuje skanowanie na 2 sekundy po zako czeniu 
transmisji na tym kanale i przechodzi od nast pnego. W czanie i wy czanie tej 
funkcji przy pomocy [Func]+[Dly] 

 Je li zostanie wprowadzona cz stotliwo  ju  istniej ce w innym miejscu, skaner 
wyda d wi kowy sygna  b du i wy wietli zdublowany kana . Je li by o to b dne 
wprowadzenie przyci nij [ /Clr] i wprowad  poprawn  warto . Aby mimo 
wszystko zapisa  t  cz stotliwo  przyci nij [E] 

 Aby wprowadzi  nast pny kana  przyci nij  [E/Pgm] i powtórz pkty 2 i 3. 
 
 
 

Skanowanie kana ów w pami ci 
 Aby rozpocz  skanowanie wystarczy nacisn  [Scan]. Uruchamia to skanowanie 
wszystkich niezablokowanych kana ów zapisanych w pami ci (p. Blokowanie kana ów 
pami ci). Po trafieniu na aktywny kana  skaner zatrzymuje si  na nim, a po 
zako czeniu transmisji ponownie wraca do skanowania. 
 
Uwagi: 
 je li nie ma zapisanych adnych cz stotliwo ci w kana ach skanowanie nie 

zostanie uruchomione. 
 Je li skaner zatrzymuje si  na niechcianych miejscach lub podejmuje bardzo s abe 

sygna y nale y przekr ci  Squelch w prawo, aby zmniejszy  czu o . Aby 
ods ucha  s abe lub odleg e stacje nale y przekr ci  Squlech w lewo.  
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 Aby zapewni  prawid owy proces skanowania nale y Squlech tak ustawi , aby 
wyciszy  zak ócenia s yszalne z g o nika. 

 
Po znalezieniu aktywnej cz stotliwo ci skanowani zatrzymuje si  i po zako czeniu 
nadawania urz dzenie wraca do skanowania automatycznie po ustawionym czasie 
opó nienia.  
 

 Je li w pami ci nie ma zapisanych adnych cz stotliwo ci, skanowanie nie 
w czy si . 

 Je li skaner zatrzymuje si  na niepo danych i s abych sygna ach, nale y 
zwi kszy  poziom squelch'a. Aby takie sygna y ods uchiwa , nale y 
zmniejszy  poziom squelch. S abe i odleg e stacje b d  s yszalne po 
ustawieniu poziomu squelch na 0.  

 
 

R czne wprowadzanie kana ów 
 
Mo esz ods uchiwa  stale jeden kana  bez skanowania. Staje si  to u yteczne, gdy, 
na przyk ad, ods uchiwane s  informacje wypadkowe, gdy u ytkownik nie chce 
straci  szczegó ów � pomimo wyst powania przerw w nadawaniu � lub je li chce 
monitorowa  jeden szczególny kana .   
Aby r cznie wprowadzi  jaki  kana  nale y przycisn  [HOLD] wprowadzi  go i 
ponownie przycisn  [HOLD]. 
 
Gdy w czasie skanowania urz dzenie zatrzyma si  na danym kanale, który 
u ytkownik chce ods ucha , nale y przycisn  [HOLD] jeden raz. (Wielokrotne 
przyciskanie [HOLD] powoduje przechodzenie kolejnych kana ów.) Ponowne 
przyci ni cie [HOLD]  powoduj powrót do skanowania.  
 
 
 

FUNKCJE SPECJALNE 
 

Przeszukiwanie kana ów 
Jest to funkcja przeszukiwania wcze niej zaprogramowanego pasma cz stotliwo ci. 
Mo na równie  zmieni  ka dy zakres pasma do warto ci wygodnych czy przydatnych 
dla u ytkownika. W tej funkcji dost pne s  trzy rodzaje podfunkcji:  
przeszukiwanie seryjne 
przeszukiwanie hold  
programowanie bandów 
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Zaprogramowane pasma cz stotliwo ci s  nast puj ce:  
 
BAND PLAN 1 
1 30.0000 � 79.9875  12.5 
2 83.0000 - 87.2625  12.5 
3 160.6000 � 162.5875  12.5 
4 440.0000 � 465.9950    5 
5 466.0000 � 469.9900  10 
 
BAND PLAN 3 
1  84.0150 � 87.2550  20 
2 144.0000 � 145.9875   12.5 
3 156.0000 � 162.0250  12.5 
4 162.0300 � 173.9900  10 
5 406.0000 � 439.99375  6.25 
 
BAND PLAN 3 
 
1   25.0000 � 29.9950  5 
2 160.0000 � 162.5950  5 
3  162.0000 � 173.9950  5 
4 440.0000 � 465.99375  6.25 
5 466.0000 � 469.99375  6.25 
 
 
 
 
Przeszukiwanie  
Przyci nij [Func]+[Src] � uruchomienie funkcji przeszukiwania. SRCH umo liwia 
wprowadzenie danego banku cz stotliwo ci wska niki / sygnalizuj  kierunek 
przeszukiwania. Numer przeszukiwanego banku miga na wy wietlaczu.  
 
Przyciski [1]-[5] pozwalaj  na wybranie/wy czenie banku cz stotliwo ci, który ma 
by  przeszukiwany w tej funkcji. Banki w czone do przeszukiwania pojawiaj  si  na 
wy wietlaczu. Co najmniej jeden bank musi by  dost pny do przeszukiwania. Próba 
wy czenia wszystkich banku b dzie sygnalizowana przez skaner d wi kowym 
sygna em b du. To od którego banku i jakiej cz stotliwo ci zaczyna si  
przeszukiwanie uzale nione jest od wcze niejszego ustawienia skanera.  
 
Przeszukiwanie typu Hold 
Aby uruchomi  ten rodzaj przeszukiwania nale y przycisn  [Hold] w czasie 
skanowania seryjnego. Skaner zatrzymuje przeszukiwania i na wy wietlaczu pojawia 
si  wska nik Hold. W tej funkcji przyci ni cie [Func]+[ / ] powoduje zmian  
kierunku skanowania, co na wy wietlaczu jest sygnalizowane wska nikami /
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Zapisywanie do pami ci cz stotliwo ci znalezionych podczas 
przeszukiwania  
Cz stotliwo  znalezion  w czasie przeszukiwania mo na zapisa  do pami ci w 
nast puj cy sposób: 
 

1. W czasie przeszukiwania przyci nij [Func]+[Pgm] � zostanie wy wietlony 
najni szy wolny kana . 

2. Przyci nij [E/Pgm] � wprowadzenie cz stotliwo ci do wolnego kana u. Aby 
wybra  inny kana  przyci nij [Func]+ [ / ]  a nast pnie [E/Pgm]. 

 
W przypadku próby zapisana zaj tego kana u odezwie si  d wi kowy sygna  b du i 
wy wietlony zostanie nadpisywany kana . Je li by o to b dne wprowadzenie 
przyci nij [ /Clr]. Aby mimo wszystko zapisa  t  cz stotliwo  przyci nij [E] 
 
 

Programowanie pasma przeszukiwania 
Dzi ki tej funkcji u ytkownik mo e sobie zdefiniowa  zakres przeszukiwania 
u ywanego w czasie przeszukiwania ka dego z banków. Zmiana zakresu 
przeszukiwania odbywa si  nast puj co:  
 przyci nij [Func]+[PSrc] � na wy wietlaczu pojawi si  wska nik SRCH 
 wybierz odpowiedni bank cz stotliwo ci 

teraz na przemian b d  wy wietlane górna i dolna graniczna cz stotliwo .  
 
Aby wprowadzi  inny bank przyci nij [Func]+[PSrc] lub [Func]+ [ / ] 
(zwi kszanie/zmniejszanie numery banku). Szybkie �przewijanie� numerów � 
przyci nij i przytrzymaj [Func]+ [ / ].  
 
Po wprowadzeniu banku nale y post powa  wed ug poni szych punktów:  

1. Przy pomocy przycisków cyfrowych oraz [ /Clr] wprowad  doln  
cz stotliwo  graniczn . 

2. Przyci nij [E] � wybierz doln  cz stotliwo  graniczn . 
3. Przy pomocy przycisków cyfrowych oraz [ /Clr] wprowad  górn  

cz stotliwo  graniczn . 
4. Przyci nij [E] � wybierz doln  cz stotliwo  graniczn  

 
 

Pomijanie kana ów przy skanowaniu 
 
Istnieje mo liwo  zaznaczenia do 50 kana ów, które b d  pomijane przy 
skanowaniu. Aby dana cz stotliwo  by a pomijana, nale y przycisn   
[Func]+[L/O], gdy skaner zatrzymuje si  na niej w czasie przeszukiwania pasma.  
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Aby ponownie w czy  dan  cz stotliwo  do skanowania, nale y po wybraniu jej z 
pami ci (przyciskami [Func]+ [ / ]) przycisn  [Func]+[L/O] -  z wy wietlacza 
zniknie wska nik L/O.  
 
Mo na przywróci  do skanowania wszystkie zaznaczone do pomini cia kana y. W 
czasie przeszukiwania lub przeszukiwania HOLD przycisn  i przytrzyma  
[Func]+[L/O], a  odezwie si  potwierdzaj cy sygna  d wi kowy.  
 
 
 
DELAY � opó nienie 
 
Mo na wprowadzi  warto ci opó nienia 1-5 sekund. Wprowadzenie opó nienia 
oznacza, e skaner uruchamia ponownie skanowanie po zako czeniu nadawania na 
wykrytym kanale. Opó nienie zostaje wprowadzana przez skaner automatycznie, w 
chwili wprowadzenia cz stotliwo ci do pami ci. Je li funkcja jest aktywna na 
wy wietlaczu pojawia si  wska nik DLY. Ustawienie warto ci opó nienia na 0, 
oznacza wy czenie tej funkcji.  
Nale y post powa  zgodnie z poni szymi krokami:  
 
Wprowadzanie r czne: 
 

1. Przyci nij [FUNC]+[DLY]  
2. Przyciskami [ / ] wybierz dan  warto  opó nienia 
3. Skaner wprowadza opó nienie automatycznie po 2 sekundach - czas 

opó nienia zostanie zapisany a skaner wróci do poprzedniej funkcji.  
 
W czasie skanowania, gdy skaner stanie na aktywnym kanale nale y przycisn  
[FUNC]+[DLY], zanim rozpocznie si  ponownie skanowanie.  
 
Przyci ni cie [FUNC]+[DLY] w czasie przeszukiwania banku cz stotliwo ci 
spowoduje, e wszystkie cz stotliwo ci, na których skanowanie zatrzyma si  w tym 
banku zostan  oznaczone DLY i zostanie to zapisane automatycznie po 2 sekundach.  
 
Ponowne przyci ni cie [FUNC]+[DLY] w powy szych sytuacjach powoduje 
wy cznie opó nienia.  
 
 

Blokowanie kana ów  
Skanowanie pami ci mo na przyspieszy  przez zablokowanie kana ów, na których 
jest nieustanny ruch. Aby to zrobi  nale y r cznie wybra  dany kana  i przycisn  
[Func] +[L/O] � na wy wietlaczu pojawi si  wska nik L/O.  
 
Uwaga: zablokowane kana y mo na wybiera  r cznie.  
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Odblokowanie kana u nast puje po powtórzeniu powy szej procedury (przy danym 
kanale z wy wietlacza zniknie wska nik L/O) 
 
Mo na równie  odblokowa  wszystkie wy czone spod skanowania kana y. W czasie 
przeszukiwania nale y przycisn  [RSM/HOLD], aby zatrzyma  skanowanie, po 
czym przycisn  i przytrzyma  [L/O]. Odezwie si  potwierdzaj cy sygna  d wi kowy.  
 
 

Priorytet 
 
Funkcja priorytetu pozwala na skanowanie pasma i równocze nie oczekiwania na 
wa ne informacje z innego kana u.  
W czasie skanowania banku skaner sprawdza regularnie aktywno  na priorytetowym 
kanale co 2 sekundy.  
 
Na kana  priorytetowy automatycznie przeznaczany jest kana  pierwszy. 
 
Wprowadzenie kana u priorytetowego w banku kana ów:  

1. Wybierz r cznie kana , który ma by  zaznaczony jako priorytetowy 
2. Przyci nij [Func] + [Pgm] nast pnie przyci nij [Func]+[Pri] � na 

wy wietlaczu przy wybranym kanale pojawi sie wska nik P.  
 
 
Uwaga: je li zostan  zablokowane wszystkie priorytetowe kana y to na wy wietlaczu 
pojawi si  informacja ALL Loc.  
 
 

Blokowanie klawiatury 
 
Skaner posiada funkcj  blokowania klawiatury, która zabezpiecza urz dzenie przed 
przypadkowymi zmianami zadanych funkcji. Przy zablokowanej klawiaturze, jedynymi 
aktywnymi kontrolkami s :  
 ,   Scan,   Func,   Hold,   LIGHT,   PWR. 
 
Blokad  w cza si  przyciskaj c [FNC] + [ ] - na wy wietlaczu pojawia si  
wska nik  . Ponowne naci ni ci  [FNC] + [ ]  powoduje wy cznie blokady. 
   
Pod wietlanie wy wietlacza 
W czasie pracy w nocy pod wietlanie LCD umo liwia dobr  widoczno  wszystkich 
ikon. W czenie i wcze niejsze wy czenie lampki pod wietlaj cej nast puje po 
naci ni ciu  [FNC] + [LIGHT]. wiecenie utrzymuje si  przez 15 sekund.  



19 

Gdy pojawi  si  problemy 
 
 
 

Problem Prawdopodobna przyczyna Sugerowane 
post powanie 

Sprawd  gniazdo antenowe, 
zmie  po o enie lub pozycj  
anteny  

Przesu  skaner 

Niew a ciwy odbiór By  mo e konieczna jest 
dopasowania anteny 

Mo esz znajdowa  si  w 
obszarze wymagaj cym 
dodatkowej, opcjonalnej 
anteny. Sprawd  to u 
sprzedawcy lub elektronika. 

Mo e by  konieczne 
dopasowanie poziomu squelch 

Zmie  poziom squelch 
 

By  mo e trzeba ponownie 
dopasowa  anten  

Sprawd  po czenia anteny 
 

Jeden lub wi cej kana ów mo e 
by  zablokowanych 
 

Upewnij si , e kana y, które 
chcesz skanowa  nie s  
zablokowane. 

Mo e nie ma w pami ci 
zapisanej cz stotliwo ci 

Upewnij si , e w pami ci 
jest zapisana cz stotliwo  

Skanowanie nie 
zatrzymuje si  

Kana  mo e nie by  aktywny Zaczekaj na nadawanie na 
tym kanale 

Musisz przycisn  
[RSM/HOLD], aby w czy  
skanowanie 

Przyci nij [RSM/HOLD] 

By  mo e poziom squelch 
wymaga korekty 

Dobierz ponownie poziom 
squelch 

Jeden lub wi cej kana ów mo e 
by  zablokowanych 

Upewnij si , e kana y, które 
chcesz skanowa  nie s  
zablokowane 

Skanowanie nie 
zaczyna si  

Antena mo e wymaga  
poprawienia 

Sprawd  po czenie anteny 
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Reset urz dzenia 
Je li urz dzenie wykazuje nieprawid owo ci pracy mo e okaza  si  konieczne 
usuni cie wszystkich wprowadzonych przez u ytkownika ustawie .  
 
UWAGA: w wyniku tej procedury wszystkie dane u ytkownika, (danych planu pasm) 
zostan  usuni te. Zanim wykonasz reset skanera spróbuj go wy czy  i w czy , aby 
sprawd  czy dzia anie nie ulegnie poprawie.  
Resetuj go wy cznie wtedy, gdy jeste  ca kowicie przekonany, e nie dzia a 
poprawnie.  
 

1. Wy cz skaner 
2. W cz go ponownie przytrzymuj c przyci ni te przyciski  [2] [9] oraz [Hold] 

 
Operacja resetowania zajmuje oko o 3 sekund, po czym na wy wietlaczu pojawia si  
komunikat: CLEAr.  
 
 
 
 

Obs uga 
 
 
Skaner musi by  suchy, w przypadku zamoczenia, nale y go szybko wysuszy . Nale y 
go u ywa  i przechowywa  wy cznie w miejscach, gdzie panuje normalny zakres 
temperatur. Nale y si  z nim ostro nie obchodzi , nie upuszcza ; chroni  przed 
wilgoci , py em i brudem wycieraj c delikatn  szmatk , aby zachowa  jak najd u ej 
adny wygl d.  
 

Ogólne zasady korzystania 
 
 Skaner nale y wy cza  przed od czeniem zasilania. 
 Zawsze nale y zapisywa  sobie zaprogramowane cz stotliwo ci na wypadek 

utraty pami ci. W takiej sytuacji na wy wietlaczu b dzie widoczne - - - - na 
ka dym kanale 

 W przypadku straty pami ci nale y po prostu przeprogramowa  ka dy kana .  
 Przyciski nale y przyciska  zdecydowanie, a  do us yszenia sygna u d wi kowego. 

 
 

Lokalizacja pracy 
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 Nie nale y u ywa  skanera w rodowisku o wysokiej wilgotno ci jak kuchnia czy 
azienka. 

 Nale y unika  pozostawiania skanera w miejscach bezpo rednio 
nas onecznionych. 

 Je li skaner odbiera silne zak ócenia czy szumy to nale y odsun  anten  od 
ród a tych zak óce . Je li to mo liwe to wy sze po o enie zapewnia lepszy 

odbiór.  
 Mo na równie  próbowa  zmiany po o enia lub k ta ustawienia anteny.  

 
 

Czyszczenie 
 
 Zawsze przed od czeniem od ród a zasilania nale y wy czy  urz dzenie. 
 Z zewn trz nale y czy ci  obudow  agodnym detergentem. 
 W celu unikni cia zarysowa  nie nale y u ywa  rodków ciernych do 

czyszczenia. Unika  pocierania wy wietlacza.  
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Dane techniczne  
 
Ilo  kana ów ........    80 
 
Czu o  (przy 12 SINAD) 
 
   [MHZ] 
   25.005      (WFM) ................................ 0.3 V 
   54.050  (WFM) ................................ 0.3 V 
   86.275  (WFM) ................................ 0.3 V 
138.150  (AM) ................................... 0.3 V 
162.400  (AM) ................................... 0.3 V 
173.220  (AM) ................................... 0.3 V 
406.875  (FM) ................................... 0.4 V 
453.250  (FM) ................................... 0.4 V 
511.9125  (FM) ................................... 0.4 V 
 
 
Zakres temperatur pracy:  - 20° - + 60° 
Pr dko  skanowania   50 kana ów /sek.  (max) 
Pr dko  przeszukiwania  60 kroków / sek.   (max) 
Próbkowanie priorytetowe co 2 sekundy 
Opó nienie Delay       2 sekundy 
 
Cz stotliwo ci po rednie  
1sza  IF (25-273.99)  380.6050-380.7000 Mhz 
1sza IF (406-512)  380.60625-380.7000 Mhz 
2ga IF    21.3 Mhz 
3cia IF    450 kHz 

 
Wyj cie audio    400 mW max. 
Mikrofon wewn trzny  32 mm, 8  dynamiczny 
 
Pobór pr du 
Bez sygna u     90 mA 
W pe ni otwarty squelch 290 mA 
Antena        50   
 
Gniazda zewn trzne   Antenowe � BNC 
     zewn. G o nik 3.5 mm 
Zasilanie     2 x AA Alkaliczne (3V DC) 
Rozmiary     68 x 31 x 115 
 
Waga     165g (bez anteny i baterii). 
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DEKLARACJA ZGODNO CI 

  Importera/Producenta (t umaczenie) 
   
  My:   Uniden Corporation  
            2-12-7 Hatchobori 
            Chuo-Ku, Tokyo 104-8512 
            Japan 
                 
 
   b d c importerem i producentem, deklarujemy z pe n   
    odpowiedzialno ci , e wyrób: 
 
    UNIDEN Bearcat model UBC 69 XLT; odbiornik noszony 
 
    Spe nia Zasadnicze Wymagania oraz inne Istotne Europejskie  
    Dyrektywy Komunikacyjne EMC, R&TTE i LVD     
 
     
    Zastosowanie odbiornika: Polska, Europa 
 
     

                                                                                                
 


