
Skener UNIDEN 
 

UBC285XLT 
návod k obsluze 

 
 

 

 
 

Úvod  
 
Skener UBC785XLT umožňuje příjem ve vyhledávacím-pásmovém nebo 
skenovacím-kanálovém režimu nejen běžných komunikačních systémů ale i 
provozy CTCSS  a DCS. Lze s ním sledovat různou komunikaci jako jsou 
 

• Hasiči  
• Rychlá Záchranná služba  
• Dopravní podniky  
• Stavební a jiné firmy 
• Bezpečnostní agentury  
• Lodní doprava   
• Amatérské vysílání, 
• Sdílené frekvence..... 
• PMR 446 

• Taxislužba  
• Veřejné služby  
• Horská služba   
• Ambulance   
• CB provoz  
• LPD 
• Civilní a vojenské 

letectví 



Co umí UBC785XLT 
 
1000 kanálů (pamětí) 
 
10 bank (skupin) , každá po 100 kanálech 
 
10 prioritních kanálů (v každé bance 1 prioritní kanál) 
 
200 kanálů k vyřazení (Lock-out) 
 
Přiřazení atenuátoru k jednotlivým kanálům nebo celým pásmům 
 
10 frekvenčních pásem pro vyhledávání kmitočtů 
 
Rychlé vyhledávání kmitočtů Turbo Search (až 300 frekvencí za sekundu)  
 
Automatické  nebo ruční ukládání vyhledaných frekvencí do pamětí 
 
Separátní pásmo pro leteckou komunikaci s kroky 12,5  nebo 8,33 kHz 
 
Provozní módy  AM, FM, NFM, WFM  
 
Různé způsoby aktivace šumové brány   
 
Identifikace signálů CTCSS/DTS 
 
Každou banku, pásmo, kanál lze pojmenovat až 16 alfanumerickými znaky 
 
Ovládání, klonování,  správa skeneru pomocí PC 
 
Výstup na záznamové zařízení 
 
Podsvětlení displeje i tlačítek 
 
Napájení z adaptéru 230V/13,8 V, palubní sítě nebo z autozásuvky 12 V 
 
Souprava pro montáž skeneru do auta, lodi, karavanu atd. 
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Ovládací prvky skeneru - přední strana 

 
 

1. Dvojitý knoflík 
Hlasitost/šumová brána 

2. Knoflík volby 
kanálů/frekvencí 

3. Tlačítko skenování 
4. Tlačítko leteckého pásma 
5. Maticový displej LCD 
6. Tlačítko RSM 
7. Tlačítko HOLD/nahoru 
8. Numerická tlačítka 

 

9. Tlačítko Menu 
10. Tlačítko Search 
11. Tlačítko Limit/dolů 
12. Tlačítko RVS 
13. Tlačítko Desetinná tečka 
14. Tlačítko Lock-out 
15. Tlačítko Priority 
16. Tlačítko Transfer/Mute 
17. Tlačítko Enter/Select 

 
 

Symbol na displeji Popis  
P  Indikace Prioritního kanálu  

L/O  Indikace Lock Out  
     ↓↑ Indikace směru Scan/SEARCH  

SEARCH  Indikace módu Chain SEARCH   
SRVC  Indikace módu Service SEARCH   
SCAN  Indikace Scan  

AM,FM WFM,NFM  Druh demodulace signálu  

     Síla signálu  
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Zadní strana skeneru 
 

 
 

 
33. Anténní konektor BNC 
34. Výstup pro nahrávání NF 
35. Konektor externího reproduktoru 
36. Konektor napájení 13,8 V 
37. Port RS 232 pro připojení PC 
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Některé často používané kombinace tlačítek 
Screen Mask - zredukování 
údajů na displeji 

 
Key Beep - vypnutí 
potvrzujícího tónu tlačítek 

 
Kontrast displeje - zvýšit 

 
Kontrast displeje - snížit 

 
Zamknutí tlačítek 

 
Pojmenování banky (např. č.1) 

Název zadat pomocí VFO a 

tlačítek ▲▼ a potvrdit    
 
Změnit  kmitočet kanálu 
(např. kanál 5 na 155.000 MHz) 

 
Vypnutí reprodukce 

Stisknout  

Signalizace aktivity na 
zvoleném kanále 

 
Automatické uložení aktivních 
frekvencí při vyhledávání 

 
 
Vyhledávání frekvencí ve 
zvoleném pásmu 

Potom zadat dolní a horní 

kmitočet a potvrdit . 

Start vyhledávání stisk . 
 
Změna názvu zvoleného kanálu

Název zadat pomocí VFO a 

tlačítek ▲▼ a potvrdit    
 
Zapnout atenuátor na kanále 

 
Nastavení rychlosti přenosu  
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Uvedení skeneru do provozu 
 

Připojení napájecího adaptéru  230V / 13,8V =  ke skeneru 
 

 
Připojení antény 

Dodávaná teleskopická anténa je opatřena BNC 
konektorem., který se nasune na protikonektor na 
zadní straně skeneru.  
Namísto ní lze připojit ke skeneru venkovní anténu, 
nejlépe typu Discone, popřípadě se zesilovačem. 
 
 

Připojení externího reproduktoru 
 

 
 

Základní operace 
Zapnutí skeneru

 
Knoflíkem regulátoru hlasitosti, který je spřažen s vypínačem napájení, 
otočíme doprava. 
Pozor: Nikdy nenastavujte maximální hlasitost, pokud máte připojeny 
slucháta kvůli nebezpečí poškození sluchu. 
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Šumová brána - Squelch 
Při provozu vydává skener větší či menší šum, zvlášť na kmitočtech bez 
vysílání. Aby šumem nebyl posluchač obtěžován, má každý skener velmi 
užitečnou funkci, t.zv. šumovou bránu -Squelch. Ten umožňuje umlčení 
nežádoucího šumu v závislosti na nastavení úrovně regulátoru šumové 
brány.  
 
Je-li nastaven otočný knoflík 
tohoto regulátoru na levý doraz, 
bude skener reprodukovat jen 
silný signál o velké úrovni .  
 
 
 

Při otáčení knoflíku vpravo 
až na na doraz, je šumová 
brána vyřazena a jsou slyšet 
i ty nejslabší signály. 
Atomatické skenování i 
vyhledávání kmitočtů ale v 
tomto případě nefunguje 
 

 
Nejoptimálnější nastavení 
šumové brány je proto bod, kdy 
na volném kmitočtu bez vysílání 
při otáčení knoflíku z pravého 
dorazu doleva právě zmizí šum. 
Potom je možné přijímat i ty 
nejslabší stanice. 
 
 
Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, že správně nastavený bod šumové 
brány primární a velmi důležitý krok ke správné funkci skeneru a 
předpoklad pro úspěšný příjem stanic. 
 
Pozn: Další podrobnosti o šumové bráně a jejím použití viz stránky 31 a 
32. 
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Kontrast displeje - Dimmer 
Pro jeho změnu: 
1. Stisknout MENU/BACK 
2.  Vybrat 3: SYSTEM OPTION / 1: DIMMER  knoflíkemVFO a 
potvrdíme  E . 
3. Vybrat jednou z možností 1: HIGH , 2: MEDIUM nebo 3: OFF  
     knoflíkemVFO a potvrdit  E 
 

Zamknutí tlačítek na panelu - Enter Lock 
1. Stisknout MENU/BACK 
2.  Vybrat 3: SYSTEM OPTION / 4: ENTER LOCK  knoflíkemVFO a potvrdit  E . 
3. Vybrat 1: ON knoflíkemVFO a potvrdit E. 
 

Potvrzení stisku tlačítka - Key Beep Option 
1. Stisknout MENU/BACK 
2.  Vybrat 3: SYSTEM OPTION / 3 : KEY BEEP  knoflíkemVFO a potvrdíme  E . 
3. Vybrat jednou z možností 1: ON nebo 2: OFF knoflíkemVFO a potvrdit   
    stiskem E. 
 
Redukce-skrytí údajů na displeji - Screen Mask  
Při aktivaci této funkce zmizí z displeje symboly frekvence, modulace a S-
metru. Pokud je zapnuta funkce Screen Mask na ON, funkce Enter Lock 
zůstává aktivní. 
1. Stisknout MENU/BACK 
2. Vybrat 3: SYSTEM OPTION / 2 : SCREEN MASK  knoflíkemVFO a potvrdit E  
3. Vybrat jednou z možností 1: ON nebo 2: OFF knoflíkemVFO a potvrdit   
    stiskem E. 
Pozn: Pokud je Screen Mask na ON, stiskem VFO se může funkce vypnout. 
 

Umlčení reprodukce - Mute On/Off 
Pro vypnutí zvuku, stisknout tlačítko HOLD/MUTE, přičemž se na displeji 
zobrazí hlášení MUTE ON. 
Pro znovuzapnutí reprodukce, opět stisknout totéž tlačítko. 
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Změna základního nastavení kmitočtového plánu 
Ve skeneru jsou již z výroby naprogramovány  3 kmitočtové plány, které 
lze volit (ale ne měnit jejich hodnoty) při zapnutí skeneru. 
Přidržením některého z číselných tlačítek 1,2 nebo 3 a současným zapnutím 
skeneru se příslušný bandplán  zaktivuje. 
 
Bandplán 1
 
 

 
 
 
 

Č.  Frekvenční pásmo (MHz)  Mód  Krok (kHz)  
1  25.0000 - 29.9950  FM  5  
2  30.0000 - 79.9875  FM  12.5  
3  80.0000 - 82.9900  FM  10  
4  83.0000 - 87.2875  FM  12.5  
5  87.3000 - 87.9500  WFM 50  
6  88.0000 - 107.9500  WFM 50  

7  108.0000 - 136.9875        
108.0000 - 136.9916 AM  12.5 / 8.33  

8  137.0000 - 137.9950  FM  5  
9  138.0000 - 157.9875  FM  12.5  

10  158.0000 - 160.5900  FM  10  
11  160.6000 - 162.5875  FM  12.5  
12  162.6000 - 173.9900  FM  10  
13  174.0000 - 215.9500  WFM 50  
14  216.0000 - 224.9950  FM  5  
15  225.0000 - 399.9500  AM  50  
16  400.0000 - 405.9875  FM  12.5  
17  406.0000 - 439.9937  FM  6.25  
18  440.0000 - 465.9950  FM  5  
19  466.0000 - 469.9900  FM  10  
20  470.0000 - 512.0000  FM  6.25  
21  806.0000 - 960.0000  FM  12.5  
22  1240.0000 - 1300.0000  FM  12.5  
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Bandplán 2 
 
 

Č.  Frekvenční rozsah (MHz)   Mód  Krok (kHz)  
1  25.0000 - 49.9950  FM  5  
2  50.0000 - 84.0100  FM  5  
3  84.0150 - 87.2950  FM  20 ofset 15kHz  
4  87.3000 - 107.9500  WFM  50  

5  108.0000 - 136.9875     
108.0000 - 136.9916 AM  12.5 / 8.33 

6  137.0000 - 143.9950  FM  5  
7  144.0000 - 145.9875  FM  12.5  
8  146.0000 - 155.9900  FM  10  
9  156.0000 - 157.4250  FM  12.5  

10  157.4375 - 160.5875  FM  12.5  
11  160.6000 - 162.0250  FM  12.5  
12  162.0300 - 173.9900  FM  10  
13  174.0000 - 215.9500  WFM  50  
14  216.0000 - 224.9950  FM  5  
15  225.0000 - 399.9500  AM  50  
16  400.0000 - 405.9875  FM  12.5  
17  406.0000 - 439.9937  FM  6.25  
18  440.0000 - 449.9937  FM  6.25  
19  450.0000 - 469.9900  FM  10  
20  470.0000 - 512.0000  FM  6.25  
21  806.0000 - 960.0000  FM  12.5  
22  1240.0000 - 1300.0000  FM  12.5  
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Bandplán 3 
 

Č.  Frekvenční rozsah (MHz)   Mód  Krok (kHz)  
1  25.0000 - 29.9950  FM  5  
2  30.0000 - 79.9937  FM  6.25  
3  80.0000 - 82.9937  FM  6.25  
4  83.0000 - 87.2937  FM  6.25  
5  87.3000 - 87.9500  WFM  50  
6  88.0000 - 107.9500  WFM  50  

7  108.0000 - 136.9875     
108.0000 - 136.9916 AM  12.5 /  8.33 

8  137.0000 - 137.9950  FM  5  
9  138.0000 - 157.9937  FM  6.25  

10  158.0000 - 160.5937  FM  6.25  
11  160.6000 - 162.5937  FM  6.25  
12  162.6000 - 173.9937  FM  6.25  
13  174.0000 - 215.9500  WFM  50  
14  216.0000 - 224.9950  FM  5  
15  225.0000 - 399.9500  AM  50  
16  400.0000 - 405.9875  FM  12.5  
17  406.0000 - 439.9937  FM  6.25  
18  440.0000 - 465.9937  FM  6.25  
19  466.0000 - 469.9937  FM  6.25  
20  470.0000 - 512.0000  FM  6.25  
21  806.0000 - 960.0000  FM  12.5  
22  1240.0000 - 1300.0000  FM  12.5  
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Popis systému menu a funkcí tlačítek 
 
Bez pochopení systému Menu skeneru UBC785XL je jeho obsluha obtížná. 
To platí i pro první zapnutí pokud nejsou naprogramovány žádné kanály a 
pásma a proto skener neumí téměř nic přijímat.                   
 
Menu je ale logické a je potřeba ho nejprve "zažít". 
 

• Vše začíná stiskem tlačítka  MENU   
• Požadovaný krok menu se volí knoflíkem VFO nebo potvrzením 

nabízených číslic  
• Každý krok (operaci) je potřeba potvrdit tlačítkem E (Enter) 
• Kdykoliv je možné opakovaným stiskem tlačítka  MENU  se vrátit 

k poslednímu kroku   
• Menu je možné také opustit tlačítky SCAN nebo SEARCH  

 
Návaznost jednotlivých operací objasňuje diagram na konci návodu. 
Nejobvyklejší použití operací pomocí tlačítek jsou uvedeny na stránce 5.                    
 
Doporučuje se ale naučit se i postupy pomocí otočného knoflíku VFO a 
tlačítka E.  
 
Poznámka: pokud chceme zjistit  právě platné nastavení Menu, je potřeba 
stisknout: 

• na 2 sekundy tlačítko MENU/BACK a pomocí VFO"listovat"  
• přepnout se zpět lze opětovným stiskem MENU/BACK  
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1: SERVICE OPTION - nastavení 
 1: AIR 

Tímto je míněn letecký radiový provoz s modulací AM a sledování 
jeho frekvencí. Vzestupné nebo sestupné skenování se mění 
knoflíkem VFO, ladící krok (8.33 kHz nebo 12.5 kHz) se dá měnit 
dalšími kroky v menu. 
2: CHAIN SEARCH 
Je možné nadefinovat až 10 frekvenčních pásem (bandů) pro 
kmitočtové prohledávání (SEARCH). Při prvním programování je 
nutné použít přístup přes Menu, později je možné používat 
jednodušší cestu pro přeměnu parametrů pásem číslicová tlačítka a 
knoflíku (VFO).  Každé pásmo lze jednotlivě i za sebou 
programovat. 

1: CHAIN SEARCH 
(řetězení prohledávaných pásem), kde se zadává zda má 
být automaticky prohledáváno víc než 1 pásmo, volbou ON 
nebo OFF 
2: SEARCH RANGE 

1:RANGE 
Zde se zadává dolní a horní mezní frekvence 
pásma (Bandu). 
2: STEPS 
Požadujeme-li změnu ladícího kroku-rastru a 
nevyhovuje nám naprogramování podle bandplánů 
z výroby,  změníme zde, např. 20 kHz, 25 kHz, 
12.5 kHz atd podle potřeby 
3: MODE 
Možnost volby modulačního módu, např. AM, FM 
pro signály vysílačů služeb nebo WFM pro VKV 
rozhlas nebo zvuk TV.  
4: ALPHA TAG 
Zadávání alfanumerického pojmenování pásma, 
např. „Profi stanice“  

3: DELAY 
Volba 1:ON nebo 2: OFF zpoždění startu SEARCH Mode 
po zastavení skeneru na kmitočtu se signálem. Platí pro 
všechna pásma. Viz CHANNEL DATA-STEPS 
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4: ATTENUATOR 
Zapínatelný anténní útlumový článek se používá pro 
zeslabení silných signálů nebo k potlašení rušení. Totéž 
nastavení je možné uskutečnit i ve Scan Mode. Postup 

  1: SEARCH OPTION/ 2: CHAIN SEARCH/                      
  4: ATTENUATOR 

5:TONE DATA 
Přednastaveno na: OFF , potom skener přijímá všechny 
signály a je jedno zda obsahují CTCSS (=Pilotní tón) nebo 
DCS (digitálni Squelch-kódování). Při aktivaci TONE 
DATA je potom možné dále nastavit, zda má skener 
přijímat jen vysílání CTCSS nebo DCS a dále existuje 
možnost blokovat určité kódové nastavení (Lock-Out).  
Také je možné zvolit Tone-SEARCH: kdy skener "pozná" 
a přijímá  tónově kódované signály při Searchingu - 
vyhledávání aktivních frekvencí automaticky.   
6: RECORD  
Po aktivaci této funkce na ON, objeví se NF signál relace 
stanice na nichž se zastaví vyhledávání automaticky na 
výstupním konektoru TAPE OUT.  
6: AUTO STORE (automatické ukládání)  
Po aktivaci této funkce budou stanice z vyhledávacího 
pásma na nichž se zastaví vyhledávání automaticky 
uloženy do zvolené banky pamětí. Během AUTO STORE 
je reprodukce signálu umlčena.  

2: SCAN OPTION (menu skenování)   
 1: FREQUENCY 
 V této části Menu se přiřazují jednotlivé frekvence do jednotlivých 
 pamětí, t.j. kanálů.  
 2: DELAY  
 Základní nastavení prodlevy u všech naprogramovaných kanálů je    
             2 sekundy. 
 3: TONE DATA   
 Zde je možné podle potřeby jednotlivým kanálům přiřadit 
 kódování podle CTSCC-(Pilotní tón) nebo DCS-(Digital). k tomu 
 je zapotřebí také v systémovém Menu a SQ Mode nastavit  TONE 
 SQ.  Také u frekvenčního programování je možné přiřazení 
 CTCSS nebo DCS: po zadání kmitočtu otevře stisk tlačítka E  
 právě tak menu Tone Data 
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 4: BEEP ALERT 
 Tato funkce oznámí trojím pípnutím aktivitu na naprogramovaném 
 kanále, u kterého byla tato funkce zvolena. 
 5:ATTENUATOR   
 Anténní útlumový článek s účinkem obecně vysvětleným v oddíle 
 je možné přiřadit programově libovolnému kanálu. Viz:                  
 1: SEARCH OPTION/ 2: CHAIN SEARCH/ 4: ATTENUATOR 
 6: STEPS 
 Skener UBC785XLT má z výroby defaultně naprogramovány 
 ladící kroky k jednotlivým pásmům, uvedeným v odstavci s 
 bandplány 1,2 a 3. Hlavní použití změny kroků platí pro VFO 
 provoz. 
 7: MODE mají stejný význam jako u již popsaného frekvenčního 
 vyhledávání (SEARCH-mód). 
 8: RECORD 
 Každý kanál lze označit pro funkci nahrávání signálu na 
 záznamové zařízení. Záznamník se připojí ke konektoru na zadní  
             stěně skeneru  označeného TAPE  OUT. 
3:SYSTEM OPTION (nastavení skeneru platné pro Scan i Search) 

1: DIMMER (Kontrast displeje) 
krok v menu pro nastavení kontrastu displeje.  
Umožňuje změnit jas displeje. 
2: SCREEN MASK (Skrytí údajů na displeji) 
Nastavení v menu pro zredukování údajů na displeji na nejnutnější 
minimum při skenovacím provozu. Aktivace zajistí, že kanál-
paměť opatřená názvem např. "Praha ADC1" se zobrazí na displeji 
bez frekvence a dalších podrobností nýbrž právě jen jako jméno 
kanálu "Praha ADC1", bez frekvence. 
3: KEY BEEP (Potvrzovací tón) 
Volba pro potvrzovací tón tlačítek zapnout / vypnout. (ON = zap. ) 
4: ENTER LOCK (Zamknutí klávesnice) 
se použije pro zamezení nežádoucího přepsání paměti, frekvence 
atd. Nastavení z továrny: OFF= vypnuto  
5: PC CONTROL 
pro nastavení přenosové rychlosti (baud rate) pro datovou 
komunikaci skeneru s připojeným PC.  
6: CLONE 
pro přenos veškerých nastavení a naprogarmovaných parametrů z 
jednoho skeneru UBC 785 XLT na jiný stejný model. 
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7: DATA SKIP 
Při zapnuté funkci DATA SKIP budou všechny signály obsahující 
prvky datového přenosu při vyhledávání přeskočeny.  
8: SQ MODE 
Nastavení, zda skener má reagovat na všechny signály nebo jen na 
některé podle volby předurčené pro CTCSS nebo DSC dekódování 
se 3 možnostmi nastavení:  

1. CSQ = Carrier Squelch, šumová brána aktivovaná 
nosnou. Skener reaguje na každý vysokofrekvenční signál, 
jedno zda je nebo není kódovaný.  
2. TONE SQ =Tone Squelch, skener reprodukuje jen 
signály kódované podle CTCSS nebo DCS, na příslušně 
naprogramovaných kanálech  
3. TONE SEARCH, skener prozkoumá každý přijmutý 
signál s DSC kódem nebo CTCSS tóny a zobrazí zjištěné 
kódování.  

9:  Bank Tag 
Tímto úkonem můžeme jednotlivým bankám (označených zatím 
jen čísly) přiřadit jména. Např. „Taxi“ nebo „VOLMET“, atd. 
Zadání znaků se uskuteční pomocí knoflíku VFO, tlačítek 
HOLD/MANUAL a  RSM  jako kurzoru při pohybu vlevo a v pravo.                

Programování UBC785XLT 
Aby bylo možné vůbec začít skenování,  musí být alespoň do jednoho 
paměťového kanálu uložen (naprogramován) kmitočet.  
Uložení kmitočtu spolu s dalšími parametry a názvem do kanálu je proto  
základní operací programování skeneru. 
Tipy pro optimální programování 

• Ukládejte podobné stanice do stejné banky, například VKV radia 
do banky 1 

• Důležité kmitočty ukládejte jako prioritní kanály  
• Zadávání údajů do kanálů jde zvláště snadno, když postupujete od 

nejnižších kanálů k vyšším   
• Poznamenejte si frekvence a kanály, kdybyste si údaje náhodou 

přepsali nebo vymazali (viz Reset) 
• Původní jméno kanálu se při novém uložení frekvence vymaže 

Následující postup je nutné zopakovat u každého kanálu, do jehož paměti 
chceme uložit kmitočet, popřípadě s dalšími atributy.  
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Uložení kmitočtu včetně pojmenování do kanálu 
1. Vyhledejte kmitočet, který chcete uložit  
2.  Stiskněte tlačítko MENU  
3.  Otočným knoflíkem VFO zvolte v menu krok                 
     2:SCAN OPTION  a  potvrďte tlačítkem E. 
4.  Zadejte číslo kanálu číslicovým tlačítkem  a  
     potvrďte tlačítkem E  
5.  Pokračujte na krok 1: FREQUENCY, a  potvrďte  
     tlačítkem E.     
     Zadejte kmitočet, např. 855.0000 (MHz) a opět  
     potvrďte E. 
6.  Pokud chcete můžete nyní zadat jméno kanálu 
     pomocí knoflíku VFO a tlačítky ▲▼ pro  
     pohyb kurzoru a potvrdit tlačítkem E. 
 7.   Objeví se hláška kde vybereme:                                             
      buď 1: OTHER CHANNEL , 
      pokud chceme nyní  programovat další kanál 
      nebo 2: CHANNEL OPTION, pokud chceme  
      změnit původní naprogramování 
      nebo 3: DONE, pokud chceme programování 
      ukončit. 
Pozn:  Můžete namísto kolečka VFO použít tlačítka 

▲▼ a  také místo potvrzení pomocí E stisknout tlačítko VFO. 
 
Poznámky:  

• Při zmýleném tipování kmitočtu, stiskněte vícenásobně tlačítko 
desetinné tečky pro vymazání údaje 

• Při zadání hodnot mimo přednastavený 
rozsah kmitočtů podle bandplánu, zobrazí 
se varovná hláška: 
ERROR / OUT OF CHANNEL  nebo   
ERROR / OUT OF BAND 

• U každého kanálu lze kromě frekvence zadat i provozní mód (AM / 
FM /WFM) a potřebný kmitočtový krok. U 
frekvencí uvnitř bandplánu se automaticky 
převezmou přednastavené hodnoty, které 
lze ale také změnit. (Podrobné kroky viz 
postupový diagram na konci návodu) 
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Změna uložené frekvence 
pro změnu kmitočtu původně uloženého do kanálu: 
1.   Stiskněte tlačítko MENU  
2.   Otočným knoflíkem VFO zvolte v menu krok   
      2:SCAN OPTION a  potvrďte tlačítkem E. 
3.   Zadejte číslo kanálu otočným knoflíkem VFO   
      a potvrďte E 
4.  Vyberte 1: FREQUENCY,  potvrďte E.   
5.  Zadejte nový kmitočet za použití (.) a číslicových tlačítek a potvrďte E.  
Pozn: Prázdné kanály (bez uloženého kmitočtu) jsou v  režimu           
          (Lock-Out) a jsou  proto při skenování automaticky přeskočeny  
 

Vymazání frekvence uložené do kanálu 
1.   Stiskněte tlačítko MENU  
2.   Otočným knoflíkem VFO zvolte v menu krok  2:SCAN OPTION  a      
       potvrďte tlačítkem E. 
3.   Zadejte číslo kanálu knoflíkem VFO potvrďte E 
4.  Vyberte 1: FREQUENCY, a potvrďte E.   
5.  Stiskněte 0 a potvrďte tlačítkem E.   
 

Akustické varování před dvojím uložením stejného kmitočtu 
Když náhodou chceme uložit do kanálu kmitočet, který je zde již uložen, 
ozve se varovný tón a na displeji ze zobrazí  
WARNING DUPLICATE.  
Tlačítkem destinné tečky lze zadání zrušit  a 
natipovat jinou hodnotu.  
Pokud ale chceme opravdu uložit podruhé stejnou 
frekvenci, stačí jednoduše stisknout tlačítko E.  
 

Transfer kmitočtu do jiného kanálu 
pokud chceme právě uloženou frekvenci uložit do jiného kanálu-paměti, 
transfer provedeme takto: 

1. Stiskneme tlačítko HOLD/MANUAL  
2. Stiskneme TRNFR (začne blikat číslo nejnižšího volného kanálu ) 
    a můžeme toto číslo buď akceptovat ( stiskem E ) nebo vybrat jiné     
    číslo kanálu otočným knoflíkem VFO nebo použít tlačítka ▲▼. 
3. Potvrdit tlačítkem E  
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Poznámka: při přenosu kmitočtu do jiného kanálu se přenesou i ostatní 
původní nastavení 

Pojmenování paměťové banky 
Názvy lze opatřit nejen jednotlivé kanály nýbrž i banky, které je potom lépe 
rozlišovat podle obsahu.   
Tip! Doporučujeme předem vypracovat přehled na papíře abyste si  
         uspořili pozdější pracné přesunování kanálů i bank. 
Postup: 
1. Stisknout tlačítko MENU 
2.  Otočným knoflíkem VFO (nebo tlačítky ▲▼) vybrat                              
    2: SCAN OPTION / 9: BANK TAG, potvrdit E.  
3.  Otočným knoflíkem VFO (tlačítky ▲▼)  
     zvolit číslo banky a potvrdit E. 
4. na displeji se objeví kursor a otočným  
    knoflíkem VFO a tlačítky ▲▼ volíme   
     potřebné znaky 
5. Tlačítkem destinné tečky lze mylně zvolené   
     znaky smazat 
6. Hotové jméno potvrdit tlačítkem E  
7. Zápis ukončit stiskem HOLD/MANUAL  
 
Pozn.: pro pojmenování kanálů i bank a všechnu ostatní správu a editaci 
skeneru je výhodné použít některý z programů jako jsou například ARC250 
s nimiž je organizace uspořádání skeneru velmi jednoduchá a rychlá.  
  
                    

Zapnutí alarmu aktivity na kanále - Beep Alert 
u skeneru UBC785XLT lze nastavit pro libovolný kanál hlášku aktivity    
(3 x pípnutí) pokud se na něm objeví signál.  
1. Stisknout MENU  
2. Zvolit  2:SCAN OPTION pomocí VFO  a potvrdit E   
3. pomocí VFO nebo tastatury vybrat číslo kanálu, potvrdit E   
4:  zvolit 4:BEEP ALERT otočným knoflíkem VFO a potvrdit E 
5.  vybrat 1: ON nebo 2:OFF nastavit a opět potvrdit E  
 
Poznámka: Objeví-li se na některém kanále „NOT REGISTERED“ je 
zatím kanál prázdný a není na něm uložena žádná frekvence. 
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Skenování kanálů (pamětí) - Scanning 
 
Profesionální vysílací stanice, amatérské stanice a jiné komunikační 
vysílače nevysílají, na rozdíl od rozhlasových a televizních stanic, 
nepřetržitě nýbrž jen zpravidla krátké relace podle potřeby.  
 
Proto během přestávek vysílání nelze nic naladit a přijímat podle sluchu.  
 
Chceme-li takovou stanici cíleně příjímat, musíme vědět na jaké frekvenci 
budou vysílat a přijímač na ni přesně naprogramovat, t.j. uložit do paměti-
kanálu.  
 
Skenování  znamená skokové ladění (ruční nebo automatické) po 
jednotlivých kanálech (UBC785XLT jich má 1000) v nichž jsou již 
kmitočty stanic o které máme zájem předem uloženy.  
 
Po startu skenování když se na některém kanále objeví signál o dostatečné 
síle aby překročil práh nastavený šumovou bránou (Squelch), skener se zde 
zastaví a z reproduktoru je slyšet relaci. Buď celou nebo jen pourčitou 
dobu,  kterou také můžeme naprogramovat.  
 
Po skončení této doby nebo po ukončení relace, se skenování opět 
automaticky rozeběhne.  
 
Skenování po pamětech se děje u  skeneru UBC785XLT rychlostí 100 
kanálů za sekundu. 
 
Poznámka: před startem skenování, musí být uložena (naprogramována) 
         alespoň jedna frekvence do paměti kanálu! 
                   Teprve poté lze spustit start automatického skenování. 
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Start skenování 
1. Po naprogramování kmitočtů, jednoduše  
     stisknout tlačítko SCAN.  
    Směr skenování změníme otočným knoflíkem  
    VFO.  
2. Číslo právě skenované paměti se objeví na  
    displeji, číslo příslušné banky bliká.  
    Je-li vybráno více bank k proskenování,  
    můžeme jednotlivé nežádoucí banky  
    zrušit stiskem příslušného numerického  
     tlačítka.Natipujte jednoduše číslo banky,   
     která má být vyjmuta ze skenování a její  
     číslo zmizí z displeje. Na místě čísla   
     banky se pak objeví symbol "-".            
     Pro zpětnou aktivaci banky, natipujeme její číslo během skenování.   
  
Poznámka: Vždy musí zůstat aktivní alespoň jedna banka, proto nelze 
zablokovay všechny banky najednou.  
 
3. Při skenování budou nenaprogramované kanály(paměti) nebo  
     zablokované kanály (Lock-Out) přeskočeny.  
4. Jakmile se na některém z prohledávaných kanálů objeví vysílací aktivita,  
    zastaví se skener zde. Jakmile zde skončí vysílání, vyhledávací proces se  
    znovu rozeběhne.     
 
Skenování ale můžeme kdykoliv ručně přerušit:   
1. Stisknout HOLD/MANUAL    
           
Pozn.: Přidržením SCAN na déle než 2 sec. se    
           skener vrátí k nejnižšímu    
           volnému kanálu.  
 
2. Chceme-li pokračovat ve skenování, stiskneme  
     RSM     
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Přímý přístup do zvoleného kanálu 
U skeneru UBC785XLT existuje několik cest pro rychlý přístup k určitému 
kanálu: 
1. Stisknout HOLD/MANUAL 
2. Číslicovými tlačítky zadat číslo požadovaného kanálu 
3. Opět stisknout HOLD/MANUAL 
 Další možnost: 
1. Stisknout HOLD/MANUAL 
2. Nachází-li se skener právě kanálovém módu, otočením knoflíku VFO 
nastavíme požadovaný kanál a skener se automaticky přepne do módu 
Hold. 
 

Prohledání okolí kanálu 
Často se stane, že sice máme nastavený požadovaný kanál ale potřebujeme 
prozkoumat  i okolo něj, zda tam není signál. Jsou dvě možnosti prohlížení 
po stisku HOLD:  

• stlačit knoflík VFO, zobrazí se ROTARY:CHANNEL a otáčením 
knoflíku se můžeme volit okolní kanály (i s různými kmitočty) 

   nebo 
• druhým stiskem VFO, se zobrazí ROTARY:FREQUENCY  a 

otáčením knoflíku lze měnit frekvenci s krokem odpovídajícím 
nastavení původního kanálu.  

 
 

Anténní útlumový článek -Attenuator v režimu skenování 
Anténní zeslabovač UBC785XLT umožňuje snížit vstupní VF citlivost v 
případě zahlcení skeneru silným elektromagnetickým polem vysílače.  
Pozor, jeho použití se programuje odlišně pro režim skenování i 
vyhledávání! 
1. Stisknout Menu/Back 
2. Pro skenování kanálů (Scan) zvolit 2:SCAN OPTION  a potvrdit E, 
    vybrat VFOem požadovaný kanál a potvrdit E,  
    zvolit 5:ATTENUATOR a potvrdit E. 
3. Nastavit knoflíkem VFO 1: ON (zapnutí atenuátoru) a potvrdit E. 
 
Pozn: Zapnutí VF útlumu se naprogramuje ve skenovacím režimu 
           pro každý kanál separátně. Srovnej str. 33. 
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       Zpoždění startu skenování -Delay ve skenovacím režimu      .             
je nastaveno na 2 sekundy což je zpravidla vyhovující doba pro běžný 
skenovací provoz. Pokud ale potřebujeme zpoždění vypnout provedeme to 
pomocí menu: 
1.  Stisknout Menu/Back 
2.  zvolit 2:SCAN OPTION  a potvrdit E 
3.  Vybrat VFOem požadovaný kanál a potvrdit E 
4.  Vybrat 2: DEALAY a potvrdit E 
5.  Vybrat VFOem požadované zpoždění a potvrdit E 
Pozn: Čas zpoždění lze nastavit: 

• None:  vypnuto 
• 1 sec před rozběhem skenování 
• 2 sec před rozběhem skenování 
• 4 sec před rozběhem skenování 
• Infinite: zůstává než se stiskne tlačítko RSM 
• -2 sec 
• -5sec 
• -10sec 

Negativní zpoždění se používá pro krátké úseky komunikace. Například 
pokud chceme slyšet jen 5 sec relace atd. 
Nezapomeňte, že lze měnit údaje jak knoflíkem VFO tak i tlačítky ▲▼. 
 

Zablokování (zamčení) kanálu - LockOut 
Často je žádoucí neprohledávat všechny naprogramované kanály proto se 
nabízí možnost kanál(y) zablokovat následujícím postupem. Odblokování 
se provede stejnou procedurou:   
 

V manuálním Hold módu:  
1.  stisknout tlačítko HOLD/MANUAL 
2.   číslo kanálu (zadat číslicovými tlačítky) a  
      opět stisknout HOLD/MANUAL 

nebo:  
      kanál zvolit otočným knoflíkem VFO  
3. poté v obou případech stisknout tlačítko L/O  

 
Zamčený kanál (vyřazený ze skenování) se zobrazí se na displeji v pravém 
horním rohu symbolem L/O. 
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Zamknutí kanálu ve skenovacím módu 
1. Počkat, až se skener zastaví na kanále s nežádoucím signálem, rušením. 
2. Stisknout tlačítko L/O 
3. Skenování se sice rozeběhne ale již se na tomto zamčeném kanále příště  
    nezastaví  

 
Tip: Poznamenejte si, které kanály jsou zablokované (zamčené) 

Odblokování všech zamčených kanálů 
V módu HOLD lze jednotlivé kanály-paměti stejnou procedurou 
odemknout (viz stránky na konci návodu), přitom zmizí na displeji 
označení L/O.  
Pokud je potřeba, je možné i odemknout všechny zablokované kanály jedné 
banky najednou.  
Příslušné číslo banky musí být vybrané ke skenování, jinak je potřeba ve 
skenovacím módu číslo banky natipovat. 
 
1. Stisknout tlačítko HOLD/MANUAL abychom se dostali do manuálního    
    módu 
2. Přidržet tlačítko L/O na 2 sekundy, až zazní dvojité pípnutí, čímž jsou  
    všechny kanály příslušné banky odblokovány.  
 

Prioritní skenování 
1 kanál z každé banky může být označen jako 
prioritní. Takto označené kanály jsou přednostně 
skenovány a během dlouhého prohledávání všech 
kanálů jsou skenovány automaticky přídavně každé 
2 sekundy.   
Aktivace prioritního prohledávání  
1. stisknout PRI a zvolit ON 

• Stejný postup platí i pro deaktivaci 
prioritního skenování 

 
Poznámka: Je-li prioritní kanál zamčen, nelze prioritní prohledávání 
nastartovat a objeví se na displeji hláška  
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Změna prioritního kanálu 
Z výroby má první kanál z každé banky prioritní statut. Můžeme ale každý 
jiný ze 100 kanálů označit jako prioritní. 
1. stisknout tlačítko HOLD/MANUAL 
2. potom zvolit prioritní kanál číslic. tlačítky   
    a znovu stisknout HOLD/MANUAL   
3. přidržet PRI na 2 sekundy až se ozve dvojí  
    pípnutí a vedle čísla kanálu se zobrazí symbol P   
 
  

Skenování výhradně prioritních kanálů - Priority plus 
Paralelně s normálním skenováním startuje vždy i skenování prioritních 
kanálů aby byla zaručeno jejich přednost.                  
Existuje ale možnost nechat skenovat jen prioritní kanály a označuje se 
jako  PRIORITY PLUS: 
 

• Ve skenovacím módu stiskněte PRI a vyberte PRIORITY PLUS.  
• Ještě jednou stiskněte PRI  zvolte buď PRIORITY ON nebo 

PRIORITY OFF.  
 

Poznámka: Oba prioritní módy pracují jen ve skenovacím provozu a    
                    jsou nefunkční ve vyhledávání frekvencí SEARCH módu. 

 
Kmitočtový odskok - Reverse Mode 

Pomocí tohoto tlačítka je umožněn poslech obou kanálů například 
převaděče.  
Po stisku tlačítka se skener skokem přeladí na druhý kmitočet podle 
tabulky Reverse List (viz stránku 43).  
Údaje ale platí jen pro USA.  
Pokud je odskok nesouhlasí s údajem v tabulce, na displeji se objeví hláška 
ERROR nebo NO REVERSE. 
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Vyhledávání frekvencí -Search mód 
Co je vyhledávání kmitočtů - Searching? 
Pokud neznáme kmitočet na kterém neznámá stanice vysílá, můžeme se 
pokusit tuto frekvenci náhodně zjistit tím, že skener necháme automaticky 
přelaďovat s určitým volitelným frekvenčním krokem (tzv. rastr).  
Přelaďování se uskutečňuje ve frekvenčním pásmu, začínající zvoleným 
dolním (startovacím) kmitočtem a končící horním, opět volitelným,  (stop) 
kmitočtem. UBC785XLT může mít naprogramováno až 10 takových 
vyhledávacích pásem.  
Vyhledaný kmitočet, na němž jsme zachytili vysílání lze potom uložit do 
paměti-kanálu banky.  
 

              Nastavení  pásma pro frekvenční vyhledávání             .                
(alespoň jednoho) je základní podmínkou pro fungování (SEARCH módu). 

Nejjednodušší způsob je jeho volba z předdefinovaného banplánu na 
začátku návodu. Můžeme vybrat až 10 pásem. 

1. Stisknout MENU 
2.  VFOem postupně vybrat a E jednotlivě potvrzovat kroky v menu:   
     1:SEARCH OPTION / 2:CHAIN SEARCH / 2:SEARCH RANGE. 
3.  Zvolit číslo pásma (Range), např.1 
4. Vybrat krok 1: RANGE pomocí VFO,   
     potvrdit E.  
5. Zadat číslicovými tlačítky spodní kmitočet  
    pásma a potvrdit tlačítkem E. 
6. Zadat horní frekvenční hranici a potvrdit  
    tlačítkem SRCH a vyhledávání frekvencí (searching) se rozeběhne. 
    Najde-li skener kmitočet se signálem, rozbliká se hláška SRCH. 
    nebo 
1. Přidržet SEARCH na 2 sekundy 
2. Zvolit číslo pásma (Range), např.1 
    a zopakovat předchozí kroky 4, 5, 6. 
    V módu Search hold, lze měnit dolní i horní hraniční kmitočet pásma. 
1. Stisknout tlačítko ▲/HOLD 
2. Zadat číslicovými tlačítky spodní kmitočet pásma a potvrdit tlačítkem    
    LIMIT/▼. 
3. Zadat číslicovými tlačítky horní kmitočet pásma a potvrdit tlačítkem  
    LIMIT/▼. 
4. Potvrdit tlačítkem SRCH. 



 27

Poznámky: 
• Skener může vyhledávat postupně v maximálně 10 pásmech 

řetězově za sebou (funkce Chain Search).  
• Jednotlivá pásma lze z řetězce vyřadit nebo zařadit natipováním 

čísla pásma během vyhledávání. 
• V pásmech s nastaveným krokem 5 kHz se děje prohledávání 

kmitočtů s rychlostí 300 frekvencí za sekundu (Turbo) oproti 
obvyklé rychlosti 100 frekvencí za sekundu.  

• Po zadání dolní a horní kmitočtové hranice pásma, je možné ho 
opatřit jménem, nastavit krok (Steps size) a způsob demodulace 
signálů (FM, NFM, AM, WFM). Bližší viz popis menu na začátku 
návodu.   

 
Frekvenční vyhledávání ve více pásmech (řetězení) -             

Chain Search 
Po naprogramování jednotlivých rozsahů s hraničními kmitočty lze 
používat řetězení rozsahů pro vyhledávání:   
1. V menu nalistujeme (po stisku MENU/BACK) nejprve 1:SEARCH  
     OPTION / 2:CHAIN SEARCH / 1:CHAIN SEARCH a zvolíme 1:ON.    
     Všechny kroky v menu děláme postupně VFOem a potvrzujeme  
     tlačítkem  E.  
2. Stiskem SEARCH se rozeběhne vyhledávání kmitočtů ve všech 
řetězených rozsazích . 
Nezapomeňte, že měnit údaje lze knoflíkem VFO nebo tlačítky ▲▼.Také 
namísto potvrzování E, můžeme stisknout knoflík VFO. 
Poznámky:  
 - Pokud je CHAIN SEARCH vypnutý, lze vyhledávat jen v jednom   
    kmitočtovém  pásmu 
 - Vyhledávání se automaticky zastaví na frekvenci se signálem 
 - Pokud nás nalezená frekvence nezajímá, pokračujeme stiskem RSM 
 - Otočným knoflíkem VFO lze měnit směr během   
   vyhledávání 
-  V rozhlasovém pásmu VKV nastavíme ladící  
   krok (rastr) alespoň na 50 nebo 100 kHz, menší  
   krok vede k přemíře zastavování a  
    vícenásobnému uložení té samé stanice 
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Manuální zastavení vyhledávání 
1. Vyhledávání lze kdykoliv zastavit stiskem ▲HOLD/MANUAL nebo  
    tlačítkem LIMIT/▼. 
2. Pokračovat lze stiskem tlačítka RSM nebo SRCH 
 

Výběr kroku při řetězení pásem - Channel Step Selection 
Při vyhledávání frekvencí u řetězových pásem je potřebné nastavit ladící 
krok v rozsahu od 5 kHz do 100 kHz odlišně a odpovídající různým 
druhům demodulace aby nenastávaly problémy s interferencí atd.  
Například pro rozhlasové FM pásmo je vhodný krok 100 kHz naproti tomu 
pro služby na VHF podstatně menší (10, 12,5, 20 kHz) atd. 
Bližší viz STEPS v popisu kroky Menu. 
 

Volba demodulace signálu - Receiving Mode Selection 
Při vyhledávání frekvencí u řetězových pásem je potřebné nastavit druh 
demodulace odpovídající příslušnému vysílání (AM, NFM). Bližší viz 
MODE v popisu Menu.
 

Přeskočení datového vysílání - Data Skip 
Skener UBC785XLT se normálně zastaví při frekvenčním vyhledávání na 
kmitočtu se signálem nebo jen nosné o dostatečné síle, která překročí bod 
sepnutí šumové brány.  
Datové signály a nosné bez modulace nejsou moc zajímavé a proto skener 
nabízí i možnost takové signály potlačit a nereagovat na ně.  
1. Zvolte v menu (Menu/Back)  
2. Vybrat krok 3:SYSTEM OPTION / 7:DATA SKIP  
3. VFOem nastavte Option 1:ON                        
    (každý krok potvrzovat  E)  
 
Poznámky:  
Může se stát, že poznání datového přenosu bude chvilku trvat  a skener po 
tu dobu bude zatlumený (Mute).  
Funkce Data Skip nefunguje  při AM, FMW a v Priority módu. 
Nezapomeňte, že měnit údaje lze knoflíkem VFO nebo tlačítky ▲▼.     
Také namísto potvrzování tlačítkem E, můžeme stisknout knoflík VFO. 
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Vyřazení frekvencí pro vyhledávání - Frequency Skip 
Jako u skenování po kanálech, je možné také u vyhledávání kmitočtů v 
SEARCH módu se setkat s nežádoucími nebo nezajímavými signály 
(nosné, zarušení atd).  

• Tyto frekvence lze vyloučit z příjmu, aby na ně skener nereagoval, 
stiskem tlačítka L/O  

• Tak je možné vyřadit až 200 kmitočtů, pokud budeme pokračovat i 
při dosažení tohoto počtu, přepíše 201.frekvence původní kmitočet  

• Frekvence označená k přeskočení se vrátí zpět aby na ni skener  
opět reagoval, stiskem tlačítka L/O 

 
Odblokování všech vyřazených frekvencí 

Všechny  kmitočty  označené k přeskočení lze odemknout najednou.  
• K tomu přidržíme v SEARCH HOLD/MANUAL na asi 2 sekundy 

tlačítko L/O 
 

Manuální uložení frekvencí ve vyhledávacím módu 
Při každém zastavení skeneru na kmitočtu ve vyhledávacím módu, máme 
možnost nalezenou frekvenci uložit - buď ručně nebo automaticky  

• Pokud se vyhledávání zastaví na zajímavém kmitočtu, stiskneme 
nejlépe HOLD/MANUAL, abychom zabránili dalšímu běhu skeneru. 

• Poté stisknout TRNFR, a skener nabídne 
nejnižší volný kanál pro uložení kmitočtu.  

• Když nám nabídnutý kanál nevyhovuje, 
VFOem nebo tlačítky ▲,▼ zvolíme jiné 
číslo kanálu.  

• Stiskem E potvrdíme uložení zajímavé frekvence do žádaného 
kanálu 

Poznámka: Ozve-li se při ukládání nalezené frekvence varovný tón a na 
displeji se objeví WARNING, jsou již všechny kanály obsazené jinými 
kmitočty a pro uložení současné frekvence skener použije naposledy kanál, 
naposledy vyvolaný před začátkem vyhledávání.  
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Automatické uložení frekvencí 
Tuto funkci se doporučuje se použít jen pokud jsme víme, že skener 
nalezne velké množství kmitočtů a že také máme dost volných kanálů.  
K automatickému uložení vyhledaných kmitočtů je 
nutné ve skeneru mít naprogramované alespoň 1 
pásmo k vyhledávání.  
Pokud není naprogramované žádné pásmo-range, při 
pokusu o start automatického ukládání se zobrazí 
chybová hláška  NO LIMIT DATA . 
1.  Funkce se začíná stiskem MENU  
2.  Poté provedeme kroky                                                          
     1:SEARCH OPTION /2:CHAIN SEARCH/ 7:AUTO STORE VFOem ,  
     které, jako obvykle, se postupně potvrzují tlačítkem E. 
3.  Vybereme 1:ON, potvrdíme E  
4.  Číslo banky zadáme číslicovými tlačítky                
Pozn: Pokud ve zvolené bance nejsou již  žádné 
volné kanály, skener zobrazí CH  DATA FUL  a 
pípne. 
5. Stiskem SRCH, nastartujeme vyhledávání       
     s automatickým ukládáním nalezených  
     frekvencí. 
6. Pokud se banka zaplní, skener zobrazí  
    STORE END a ukončí ukládání. 
Automatické ukládání ukončí stisk HOLD.

 
      Zpoždění startu skenování -Delay ve vyhledávacím režimu    .               
je nastaveno na 2 sekundy což je zpravidla vyhovující doba pro běžný 
skenovací provoz. Pokud ale potřebujeme zpoždění vypnout provedeme to 
pomocí menu: 
1.  Stisknout Menu/Back 
2.  Zvolit  pomocí knoflíku VFO:  
     1:SEARCH OPTION/ :CHAIN SEARCH / 3: DELAY a potvrdit E. 
3.  Vybrat VFOem požadovaný kanál a potvrdit E 
4.  Vybrat 2: DEALAY a potvrdit E 
5.  Vybrat VFOem požadované zpoždění a potvrdit E 
Pozn: Čas zpoždění lze nastavit: 

• None:  vypnuto 
• 1 sec před rozběhem skenování 
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• 2 sec před rozběhem skenování 
• 4 sec před rozběhem skenování 
• Infinite: zůstává než se stiskne tlačítko RSM 
• -2 sec 
• -5sec 
• -10sec 

Negativní zpoždění se používá pro krátké úseky komunikace.                
Například pokud chceme slyšet jen 5 sec relace atd. 
 

Šumová brána - Squelch a možnosti UBC785XLT 
Nejdůležitějším kriteriem při skenování kanálů-pamětí je přijímaný signál, 
jehož velikost překročí hranici nastavenou ručně regulátorem šumové 
brány-skvelče (Squelch) a vyhodnocení druhu a kódování signálu. 
UBC785XLT umí vyhodnotit signál podle několika kriterií:    
 
1.CSQ (šumová brána (squelch) podle nosné): klasický a nejběžnější 
způsob reakce skeneru. Jakmile skener narazí na vysílání alespoň 
nemodulované nosné frekvence, zastaví se na tomto kmitočtu.Pokud je 
vysílání nosné modulováno, ozve se z reproduktoru i příslušný  
demodulovaný nf-signál a je jedno zda je nebo není i kódovaný.  
2. Tone SQ (šumová brána podle tónového nebo digitálního kódování 
signálu): v tomto případě se šumová brána otevře, jen když je signál 
(zpravidla textová zpráva) kódován neslyšitelným pilotním tónem o 
kmitočtu 67 až 260 Hz (viz tabulku CTCSS na konci návodu) nebo 
opatřena digitálním kódem (viz tabulku DCS na konci návodu). Potom 
skener reaguje na signály s CTCSS i na digitálně kódované telegramy DCS, 
(stále častější způsoby zasílání textových zpráv jen určitému okruhu osob).       
3. Tone SEARCH (vyhledávání podle tónového a kódového módu): zde 
skener vyhledává a vyhodnocuje signál podle určitého zvoleného CTCSS 
nebo DCS-kódu, který i zobrazí na displeji. Jiný než  platný kód způsobí 
blikání údaje, přičemž stiskem E lze tento kód převzít pro programování 
kanálu na vyhledávání podle tónového a kódového módu.  
4. Tone Lock -Out  (tónový zámek): postup, jímž se nastavují určité tóny 
nebo kódy pro tónový popřípadě kódový zámek (tento zámek je opakem 
vyhledávání podle tónového a kódového módu: skener ignoruje signál 
kódovaný stejně ale reaguje na na všechny ostatní. Nastavení zámku je 
možné aplikovat na jednotlivé kanály i vyhledávací kmitočtové rozsahy.  
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Pro nastavení SQ otevřeme menu: 
1. Stisknout tlačítko  MENU 
2. postupně VFOem volíme 3:SYSTEM OPTION / 8:SQ MODE  
    (jednotlivé kroky potvrzujeme E) 
3.  vybereme typ: 1:CSQ, 2:TONE SQ nebo 3:TONE SEARCH  a     
     povrdíme E  
 

Nastavení kmitočtů nebo kódů pro tónový Squelch 
Tone Lock nebo Tone Lock Out Mode) se liší pro skenování po kanálech 
(Scan) nebo pro vyhledávání po frekvencích (Search). 
   
Pro skenování po kanálech (Scan mód) začneme:  

• stisknout MENU /BACK  
• 2:SCAN OPTION 
• zadat číslo kanálu  
• 3:TONE DATA, poté zvolíme 1:CTCSS nebo 2:DCS a potvrdit  E  
• VFOem vyhledáme kód (kmitočet pořípadě číslo)  
• potvrdíme-li tlačítkem  E, potom skener bude  reagovat  jen na 

signál s tímto kódem  
• potvrdíme-li tlačíkemt L/O, bude skener ignorovat  jen signál s 

tímto kódem 
 
Pro vyhledávání frekvencí (Search mód) : 

• MENU  
• volíme postupně kroky 1:SERVICE OPTION / 2:CHAIN 

SEARCH / 5:TONE DATA / VFOrem a jednotlivě povrzujeme E  
• nyní vybereme 1:CTCSS nebo  2:DCS 
• vybereme kód  
• potvrdíme-li E, potom se skener otevře jen s tímto kódem 
• potvrdíme-li ale tlačítkem L/O, bude skener signál právě s tímto 

kódem ignorovat 
 
Poznámky: Pamatujte na rozdíl při povrzování programování   
              posledního kroku tónového zámku pro CTCSS nebo DCS: 

-Potvrzením E , se  otevře skener jen tehdy, bude-li přijímaný   
signál kódován přesně tímto naprogramovaným kódem.                          
- Při všech ostatních kódech bude skener umlčen. 
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- Potvrzením L/O (Lock-Out) dosáhneme opaku: 
-  signály s jakýmikoliv kódy bude skener reprodukovat, kromě      
   kódu vybraného pro tónový zámek kanálu.   
- Naprogramováno zpoždění 2 sekundy (Delay) nového startu    
  skenování,  je možné i  pro CTCSS  a DCS  kódované signály a  
  pro kanály a frekvence s touto preferencí.  

 
Anténní útlumový článek - Attenuator ve vyhledávacím režimu 

Anténní zeslabovač UBC785XLT umožňuje snížit vstupní citlivost v 
případě zahlcení skeneru silným elektromagnetickým polem vysílače.  
Pozor, jeho použití se programuje odlišně pro režim search i scan! 
1. Stisknout Menu/Back 
2. Pro vyhledávání frekvencí (SEARCH mód) zvolit  pomocí knoflíku  
    VFO  1:SERVICE OPTION/ 2:CHAIN SEARCH / 4. ATTENUATOR   
     a  potvrdit E     
3. Nastavit knoflíkem VFO 1: ON (v obou případech znamená aktivaci  
    atenuátoru) a potvrdit E. 
Pozor: Zapnutí VF útlumu se naprogramuje v režimu vyhledávání 
frekvencí(SEARCH) pro celé pásmo (Range). Srovnej str. 22. 
 

Naladění kmitočtu nebo změna kanálu pomocí VFO 
Otočný knoflík VFO lze použít buď pro skokové ladění frekvencí nebo pro 
pohyb po již naprogramovaných kanálech. 
Pro změnu z ladícího módu na kanálový se jednoduše stiskne otočný 
knoflík VFO a opačně. 
1. Ve skenovacím módu se otáčením knoflíku VFO mění kanály nahoru  
     nebo dolů. 
2. V režimu vyhledávání frekvencí v řetězci pásem, otáčením knoflíku  
    VFO skokově ladíme kmitočty, které jsou od sebe vzdáleny podle  
    zvoleného kroku. 
 
Nezapomeňte, že lze měnit údaje buď knoflíkem VFO nebo tlačítky 
▲▼.Také namísto potvrzování pomocí E, můžeme stisknout knoflík VFO. 
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CTCSS a DTS signály     
CTCSS je zkratka Continuous Tone Coded Squelch System, určená pro 
vysílání signálu obsahujícího stálý a nepřetržitý tón, který slouží pro 
šumovou bránu se speciálním zapojením, aby na takový signál mohla 
zareagovat a otevřít skener pro reprodukci modulace.  
Aby tento tón nerušil, je volen mezi 67 až 250 Hz. (Pokud bychom tento 
signál zavedli do HIFI zřízení, uslyšeli bychom pilotní tóny jako brum, 
komunikační zařízení reprodukuje jen tóny vyšší než 300 Hz). Kmitočty 
CTCSS sjsou stanoveny mezinárodní normou, téměř všechny PMR446 
pojítka systém CTCSS používají.  
 
DCS, Digital Codes Squelch znamená neustále opakování datového 
"telegramu" spolu s vysílanou modulací. Dekódovaní ve skeneru je 
podobné jako u CTCSS, k´dování není sice ještě mezinárodně normované 
ale hlavní výrobci komunikačních zařízení používají kódovou tabulku 
uvedenou na konci návodu.  
 
Příklady zobrazení příjmu CTCSS a DTS na displeji  
Na displeji se mohou při příjmu CTCSS a DCS signálů objevit tyto údaje:  

 
Tone SQ "Zap" Tone SQ "Zap" Tone SQ "Zap" 

CTCSS 250.3 Hz DSC 025 CTCSS&DCS 
 
 

 
Tone SEARCH Tone SEARCH Tone SEARCH 

CTCSS 250.3 Hz DCS 025 žádný signál 
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Sledování letecké komunikace 
Skener UBC785XLT má speciální funkci Air Service Search, pro snadný 
příjem letecké komunikace v pásmu 108-138 MHz s modulací AM. 
Letecké pásmo se snadno a rychle zvolí aniž bychom museli jít do menu:  

• stiskem tlačítka AIR  začne prohledávání leteckého pásma  
• po zastavení skeneru na kmitočtu se signálem, stiskem RSM 

pokračuje prohledávání 
Poznámka: změnu směru lze provést jednoduše v průběhu vyhledávání  
                    ladícím knoflíkem VFO. 

• pro zastavení vyhledávání stisknout tlačítko HOLD/MANUAL  
• pro nový rozběh tlačítko RSM  

 
Přeskočení frekvence v Air pásmu 

Stejně jako u normálního frekvenčního vyhledávání, lze i v AIR SEARCH 
módu nežádoucí kmitočty označit k ignorování (přeskočení). 
1. Po zastavení skeneru na nežádoucím kmitočtu stiskneme tlačítko L/O .  
    Označit takto lze až 100 kmitočtů. 
2. Pro zpětnou reaktivaci frekvence k vyhledávání, zastavíme nejprve  
    vyhledávání stiskem HOLD/MANUAL nebo LIMIT/▼, požadovaný  
    kmitočet navolíme VFOem a stiskneme  L/O.  
 
Všechny frekvence označené k přeskočení 
reaktivujeme přidržením L/O na déle než 2 
sekundy. 
 
 

Změna frekvenčního kroku v Air pásmu 
Doposud světově rozšířený kanálový rastr v leteckém pásmu 25 kHz /12.5 
kHz bude v blízké budoucnosti změněn na 8.33 kHz, tedy 1/3 z 25 kHz.  
Protože to ale bude ještě několik let trvat, až všechna letiště na tento rastr 
přejdou, má UBC785XLT možnost  přepnutí kroku.  
1. stisknout tlačítk MENU 
2. potom vybrat knoflíkem VFO 1:SEARCH OPTION / 1: AIR STEP, a 
    potvrdit E 
3. zvolit 12,5 nebo 8,33 a povrdit E 
Na displeji se zobrazuje rastr 12.5 nebo 8.33 kHz  na horním řádku 
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Připojení skeneru na PC 
Skener UBC785XLT můžeme také ovládat pomocí PC, připojeným na 
seriový port „REMOTE“ , umístěným na zadní straně přístroje. Potom lze:  

• Programovat a ovládat skener   
• Klonovat a kopírovat kompletní data z jednoho UBC785XLT na 

stejný model skeneru 
Potřebný propojovací kabel není součástí dodávky , lze ho ale koupit. 
 

Ovládání skeneru pomocí PC 
Pro ovládání a programování UBC785XLT je potřeba vedle datového 
kabelu i příslušný software. Skener a PC propojíme podle obrázku.   
 

 
 
Konektor Sub D patří zapojit do skeneru, druhý Sub D do volného 
seriového portu PC nebo notebooku. Pro PC bez seriového portu použijeme 
adaptér USB/Comm (bývá ale nutné ještě pro něj nainstalovat  ovladač). 
 
 

Spuštění ovládání skeneru pomocí PC 
Propojíme PC a skener, zapneme PC a teprve poté skener. 

• Nastartujeme menu stiskem MENU .  
• Vybereme VFOem  3:SYSTEM OPTION / 

5:PC CONTROL a potvrdíme  E . 
• Poté nastavíme přenosovou rychlost podle 

schopnosti portu (volba 3:9600 bps funguje 
ale vždy)  

Více informací o použití software ARC785 na www.racescanner.eu 
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Informace o parametrech na portu : 
Transfer Start Stop Datová délka Paritbit Code Datová kontrola  
Změna rychosti : 2400/4800/9600/19200 bps : 1 bit, 1 bit : 8 bit : žádný : 
ASCII Code : žádný : jen  signál „návrat vozu“ (carriage return)  
V režimu PC Control zůstanou tlačítka na panelu i VFO funkční. 
Předpokladem pro PC ovládání je použití příslušného software. 
 
 

Nastavení skeneru pro kopírování - Clone Mode 
Touto funkcí lze překopírovat všechna nastavení a 
naprogramování z jednoho skeneru UB785XLT na 
druhý, stejný, model.  
Pro klonování je potřeba jeden datový kabel pro každý 
přístroj a propojovací adptér, Gender-Changer se 
špičkami na obou stranách.  
Lze ho sestavit  také ze dvou kusů Sub D 9, zapojených 
podle tabulky (kvůli nul-modemu do kříže): 
 
 
 
 
Propojení skenerů UBC785XLT pro klonování 
 

 
 
 
 
 

SUB 9 
samice  

SUB 9 
samec 

1  4  
2  2  
3  3  
4  6 & 1  

5  5  

6  4  

7  8  
8  7  
9   volný  
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Start klonování 
Oba skenery propojit podle obrázku  
 
1. U obou nastavit menu, stiskem  
     MENU/BACK  
2. VFOem zvolit krok 3:SYSTEM OPTION /  
    6:CLONE a potvrdit E. 
3. u skeneru , z něhož se data kopírují zvolit   
    MASTER, potvrdit stiskem E.  
4. u skeneru, kam se data mají zkopírovat se  
    nastaví SLAVE, potvrdí E. 
5.  u obou skenerů se stiskne SCAN  
 
Nyní začne kopírování dat z MASTER do 
SLAVE-skeneru.  
 
Když je průběh u konce, zobrazí se COMPLETE  
 
Při chybě klonování se objeví hláška ERROR  
Chybová hláška se odstraní stiskem tlačítka 
(desetiná tečka). 
Poznámky: 

• Klonovací mód se opustí vícenásobným 
stiskem tlačítka  MENU/BACK.  

• Po klonování vypněte oba skenery a znovu 
zapněte  

• To je zvláště důležité u Master-skeneru, pokud klonujeme více 
skenerů po sobě.  

 
Záznam relací - Record 

Kromě dosud popsaných možností a funkcí skeneru je k dispozici i : 
Záznam relací (RECORD) po připojení zařízení pro záznam signálů na 
výstup TAPE OUT: 
1. Stisknout tlačítko MENU 
2. Vybrat 1:SERVICE OPTION / 2:CHAIN SEARCH / 6: RECORD  
    knoflíkem VFO a jednotlivě povrdit tlačítkem E. 
3. Otáčením VFO zvolit 1:ON a potvrdit E. 
 



 39

Instalace skeneru do mobilního prostředku 
Skener UBC785XLT je přizpůsoben také 
pro jeho snadnou montáž do dopravních 
prostředků. 
 
K tomu účelu je v dodávce standardně 
přibalen speciální držák k jeho uchycení 
na nebo pod palubní desku včetně 
upevňovacího materiálu. 
 
Podrobnosti jsou zřejmé z instrukčních 
obrázků. 
 
Přívodní koaxiální kabel opatřený na 
konci BNC konektorem zapojíme na 
anténní vstup podle obrázku. 
 
Pro napájení z palubní sítě o nominálním 
napětí 12V s (-)pólem na kostře je dodáván 
jednak kabel opatřený konektorem, který se 
jednoduše zasune do objímky cigaretového 
zapalovače na palubní desce. Další alternativa 
je napájení speciálním kabelem pro pevné 
připojení na palubní síť.   
 
Oba typy kabelů mají na druhém konci univerzální 
konektor, který se zapojí do konektoru na zadní 
straně skeneru. 
 
Kabel pro pevné připojení na palubní rozvod 12V je 
opatřen pouzdrem s tavnou pojistkou, kterou je 
nutné v případě její poruchy nahradit vždy pojistkou 
o stejných parametrech. 
 
Před montáží kabelu pro pevné připojení vždy 
nejprve odpojíme (-)pól akumulátoru od 
kostry vozidla! 
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Řešení běžných problémů 
 

Problem  Řešení  

Skener nereaguje  Napájení v pořádku?   
Napáječ je v síti?  
Je akumulátor nabitý?  
Není klávesnice zamčena?  

Špatný příjem  Přezkoušet připojení antény 
Je místo vhodné pro příjem 
Zkusit venkovní anténu 
Zvětšit vzdálenost od zdroje rušení PC a 
pod. 

Skenování 
nezastavuje  

Přezkoušet nastavení šumové brány    
Nejsou kanály zamčené? 
Je zvolen správný ladící krok? 
Jsou do kanálů uloženy frekvence? 
Jsou naprogramovány CTCSS a DCS? 

Skenování nestartuje  Špatně nastavena šumová brána (popř. 
otevřená ?)  
Nejsou všechny paměti zamčené ? (L/O)  

Příjem je zarušený, 
silný signál je slyšet 
na více frekvencích, 
kanálech  

Není blízko silný vysílač? 
Je zapnutý anténní útlumový článek? 
Je použit anténní selektivní člen  

 
 

Reset skeneru
Při některých potížích se skenerem pomůže jen jeho vrácení do stavu z 
výroby tzv. Reset systému. 
Pozor: Po provedení restu se vymažou všechnaindividuální nastavení, 
paměti, uložené frekvence atd mimo pevně naprogramovaných 3 bandplánů 
 
Postup:  
1. Vypnout skener. 
2. Současně přidržet tlačítka 2, 9, HOLD▲ a znovu zapnout skener.  
    Po asi 15 sekundách se objeví nápis All Memory Clear  pleas wait. 
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Příloha  pilotní kmitočty CTCSS (Hz) 
 
67.0  71.9  74.4  77.0  79.7  82.5  85.4  88.5  

91.5  94.8  97.4  100.0 103.5 107.2 110.9  114.8  
118.8  123.0  127.3  131.8 136.5 141.3 146.2  151.4  
156.7  162.2  167.9  173.8 179.9 186.2 192.8  203.5  
210.7  218.1  225.7  233.6 241.8 250.3   

 
 

Seznam známých DCS tónových kódů 
 

023  025  026  031  032  036  043  047  

051  053  054  065  071  072  073  074  
114  115  116  122  125  131  132  134  
143  145  152  155  156  162  165  172  
174  205  212  223  225  226  243  244  
245  246  251  252  255  261  263  265  
266  271  274  306  311  315  325  331  
332  343  346  351  356  364  365  371  
411  412  413  423  431  432  445  446  
452  454  455  462  464  465  466  503  
506  516  523  526  532  546  565  606  
612  624  627  631  632  654  662  664  
703  712  723  731  732  734  743  754  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

Diagram kroků menu 
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Seznam duplexních kmitočtů USA - Reverse List 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení o shodě 
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