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Rozmístění ovládacích tlačítek 
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Popis ovládacích prvků a funkcí 
 

Ovládací prvky  
(viz obrázek na straně 4) 

 
 
 
1 PWR  - tlačítko vypnout/zapnout 
 
 
2 SCR/AMW - tlačítko obnovení scramblovaného signálu,  

automatický zápis do paměti  
 
 
3 LAMP - tlačítko osvětlení displeje a podsvícení tlačítek  
 
 
4 MONI - tlačítko pro otevření šumové brány - monitorování signálu 
 
 
5 ANT - BNC konektor pro připojení antény (teleskopické, externí) 
 
 
6 VOL - otočný knoflík pro nastavení hlasitosti 
7 SQL - otočný knoflík pro nastavení umlčovače šumu (Squelch) 
 
 
8 DIAL - otočný knoflík (typu „cvrček“) pro nastavení  
               frekvence, kanálu, paměti, funkcí  
 
 
9 EAR - konektor pro sluchátko, externí repro  
              nebo propojení s druhým skenerem při kopírování dat (Cloning) 
 
 
10 12 VDC - konektor pro externí napáječ  
                     (ze síťového napětí nebo autobaterie) 
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Tlačítka 
skeneru MVT-7300EU mají většinou dvě funkce a to  základní  a   druhotnou. 

 
Základní funkce tlačítka : 

se aktivuje přímým stiskem tlačítka,  zkratka funkce (černou barvou) je 
uvedena přímo na tlačítku.  
 

Druhotná funkce tlačítka: 
se zaktivuje teprve až po předchozím stisknutí tlačítka 24 FUNC.  
Zkratka funkce je natištěna (červenou barvou) nad tlačítkem. 
 

Výjimky : některá tlačítka mají jen základní funkci 
 tlačítko 24 FUNC (červený nápis na tlačítku),  funkce aktivace 

druhotných funkcí ostatních tlačítek. 
 tlačítko 26 „ . “ 
 tlačítko 1 PWR (červený nápis na tlačítku), 
 tlačítka 2 SCR/AMW, 3 LAMP, 4 MONI (bílý nápis nad tlačítkem) 

 
Přehled základních funkcí  Přehled druhotných funkcí 
tlačítek  tlačítek 
 
Číslo v textu Nápis na 

tlačítku  
Základní funkce Nápis nad 

tlačítkem 
Druhotná funkce 

11 1 numerická 1 ATT antenuátor 
12 2 numerická 2 DELAY prodleva 
13 3 numerická 3 SKIP pokračování 
14 4 numerická 4  SAVE uložení  
15 5 numerická 5 BEEP povrzující tón 
16 6 numerická6 PROG program 
17 7 numerická 7 M>VFO paměť VFO 
18 8 numerická 8 M-SCAN mód skenování 
19 9 numerická 9 P-SCAN skenovací program 
20 0 numerická 0 SPR označené kmitočty 
21 SRCH hledání PRI prioritní kanál 
22 SCAN skenování MW zápis do paměti 
23 MR čtení paměti BW zápis pásma 
24 FUNC aktivace funkce --- --- 
25 ENT potvrzení funkce SET nastavovací mód 
26 . desetinná tečka   
27 C/AC zrušení/vymazání PASS označení 
28 STEP krok MODE volba módu 
29 ∆ nahoru MHz krok 1 MHz 
30 ∇ dolů LOCK zamknutí ovládání 
2  --- SCR/AMW automat. zápis 
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Displej  skeneru MVT-7300EU 

 
Popis symbolů: 

 
1 - aktivace tlačítka FUNC 
 
2 - a) ladící krok v kHz v módu VFO   
      b) číslo paměti-kanálu  v paměťovém módu.   

Údaj P CH značí prioritní paměť. 
3 -   údaj o nastavené frekvenci v digitální formě 
 
4 -  síla signálu (S-metr) 
 
5 - údaj „squelch otevřen“ - signál k dispozici 
 
6 - druh provozu 
 
7 - číslo pásma / banky     
      
8 - aktuální mód Při provozu skeneru je na 

displeji symbol stavu baterií 
9 - uzamčení ovládacích prvků          
 
10 - indikace stavu napájení        
           Pomalu    Rychle 
11 - údaj o aktuálním stavu 
        
Znázornění pomalého nebo rychlého   
blikání údajů na displeji na obrázcích 
v originálním návodu 
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Příslušenství 
 

Složení dodávky     Připojení antény 
       

Dodávka skeneru MVT-7300EU obsahuje: Přiloženou teleskopickou 
anténu nasadíme na BNC 
konektor a otočením 

• skener    1 ks  ve směru otáčení hodin  
zaaretujeme. 

• teleskopickou anténu  1 ks 
 
• sluchátko   1 ks 

 
• opaskovou sponu  1 ks 
 
• návod k obsluze  1 ks 

 
 
 
 
 
 

 
Připojení opaskové spony  Připevnění poutka 
 
Z přístroje vysuneme krytku a na její  Vhodné poutko provlékneme 
místo nasadíme sponu  podle obrázku a upevníme 
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Napájení 
Skener může být napájen: suchými články 1,5 V nebo nabíjecími články stejné velikosti. 
Lze použít i externí napájení pomocí síťového napáječe nebo autoadaptéru připojeného 
do automobilové zásuvky 12V. 
 
 

Použití externího zdroje 
 

1  Zástrčku síťového napáječe nebo   2  Napáječ zasuneme do síťě 220V 
autoadaptéru zasuneme do    popřípadě autoadaptér do zásuvky 
konektoru 10 12V DC.      o nominálním napětí 12 V ss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Síťový napáječ musí odpovídat el.tech. předpisům, aby bylo zabráněno úrazu, nebo 

poškození skeneru. 
 Autoadaptér musí být zapojen pouze do zásuvky s jištěním maximálně 1 A a se 

záporným pólem na kostře! 

 
Použití suchých článků nebo akumulátorů 

 
1  Otevřeme kryt baterií. 2  Vložíme 3 kusy článků velikosti  
Pozor : před každým otevřením    AA 
krytu baterií,  nejprve vypneme skener.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 při použití nabíjecích článků, vkládáme všechny plně nabité a stejného druhu 
 články je nutné nabíjet mimo skener ve zvláštním nabíječi 
 pro napájení použijeme zásadně články stejného typu a značky 
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Příprava přístroje 
 

1   Zapnutí skeneru   
     
Stiskneme a krátce přidržíme    
tlačítko 1 PWR 
 
Po prvním zapnutí se objeví  
na displeji údaje podle obrázku 
 
 
 

2  Knoflík 7 ovládání umlčovače šumu -  
      šumové brány SQL, otočíme na levý doraz   
 
 
 
 
 

 
3  Knoflíkem 6 VOL nastavíme potřebnou hlasitost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  Knoflíkem 7  SQL, pootáčíme doprava až        
     zmizí šum. Při otáčení knoflíkem 7  SQL, je   
      nutné zamezit stisknutí tlačítka 4.  
(Důvod viz kapitola Užitečné funkce strana 40) 
 
 

 Otáčením knoflíku 7  SQL se dosáhne hranice 
nastavení zmizení šumu, která se různí podle síly 
přijímaného signálu. Při přijmu stanice dojde k jejímu umlčení.
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Příjem v režimu VFO  
 
 

VFO režim 
V režimu VFO lze zadávat nebo měnit požadovaný kmitočet numerickými tlačítky, 
tlačítky ∆,∇ nebo otočným knoflíkem DIAL. 
 
V tomto módu nejsou na displeji zobrazovány operační módy [PRI], [SRCH] nebo 
[SCAN], právě tak ińe číslo paměti/kanálu a (P). 
 
Na displeji je indikován pouze ladící krok, druh provozu, aktivní kmitočet. 
 
 
 

Vstup do režimu VFO 
je možný čtyřmi způsoby: 
 

 když je právě na displeji údaj [SRCH], stiskneme tlačítko 21 SRCH 
 

 když je právě na displeji údaj [SCAN], stiskneme tlačítko 23 MR 
 

 když je právě na displeji číslo paměti/kanálu, stiskneme tlačítko 23 MR 
 

 když je právě na displeji údaj [P], stiskneme po sobě tlačítka 24 FUNC a 
21 SRCH 

 
 
 
 

Druh provozu a ladící krok 
Pro správný příjem žádané stanice musí být na skeneru nastaven druh provozu a 
správný ladící krok (Step). Protože skener se ladí skokem a ne plynule, je nutné nastavit 
správný krok ladění někdy změnit i druh provozu. 
 

 Některé stanice mohou vysílat stejný program na různých kmitočtech a rovněž různým 
druhem provozu. 
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Nastavení kmitočtu - ladění numerickými  tlačítky 
 

1  Zadáváme požadovaný kmitočet od od nejvyššího řádu, t.j. nejprve zadáme  
    MHZ, [.], kHz, a nakonec desítky Hz .  
 
2  Potvrdíme stiskem tlačítka 25 ENT    (Zadaný údaj na displeji přestane blikat)  

 Na skeneru lze zadat kmitočet od 100 kHz do 1320 MHz. Pokud je zadávaný kmitočet 
mimo tento rozsah, objeví se na displeji na několi sekund nápis Error  a na displej se 
vrátí údaje před začátkem zadávání. 

 Před desetinnou čárkou (oddělující MHz), lze zadat maximálně 4 čísla. Při zadání 
většího počtu číslic před des. čárkou, skener ohlásí Error a zadání ignoruje. 

 Zadávání kmitočtu nižšího než 1 MHz, musí začít nejprve zadáním desetinné tečky. 
 Mezi zadáváním jednotlivých číslic nesmí být prodleva větší než 10 sekund. Po 

překročení tohoto časového limitu skener ignoruje před tím zadaná čísla. 
 
Příklady zadání frekvence: 
1) Pro zadání požadované frekvence 345 MHz, stiskneme postupně „3“, „4“, „5“, ENT 
2) Zadáme-li postupně „2“, „1“, „0“, „0“, ENT, objeví se na displeji nápis Error, ozve se  
     pípnutí a zadání bude ignorováno. Požadovaná frekvence je mimo rozsah pracovních  
     kmitočtů skeneru. 
3) Stisneme-li postupně „1“, „1“, „2“, „3“, „4“, „.“, „5“, „6“, „7“, „8“, „9“, „9“, ENT, první  
    jednička bude ignorována, ozve se pípnutí a skener akceptuje 1234.560.0 MHz. 
4) Zadáme-li postupně „.“, „1“, „8“, ENT, na displeji obdržíme údaj 180.0 (kHz) 
 
 
 
Spleteme-li se při zadávání kmitočtu u některé číslice, můžeme provést 
opravu: 
 
1  Stiskneme tlačítko 27 C/AC - celý údaj na displeji začne pomalu blikat s tím,  
    že poslední zadaná číslice bliká rychleji. 
Poznámka:  stiskneme-li tlačítko 27 C/AC ještě jednou, vrátí se skener do VFO módu. 
 
2  Vybereme požadovanou číslici tlačítky 29 ∆ nebo 30∇ - rychleji blikající  
    číslice je tím připravena na změnu 
 
3  Otáčením knoflíku 8 DIAL, nastavíme požadovanou hodnotu číslice. 
 
4  Potvrdíme stiskem 25 ENT - celý údaj, včetně opravené číslice, začne  
    pomalu blikat 
Poznámka: pokud nepotvrdíme údaj do 10 sekund, skener se vrátí původního stavu před 
začátkem celé operace! 
 
5  Opětovně potvrdíme stiskem 25 ENT - oprava údaje je ukončena  
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Ladění - zadání kmitočtu otočným knoflíkem 
V módu VFO můžeme ladit požadovanou frekvenci s nastaveným krokem,  
otáčením knoflíku 8 DIAL 
 
Zvyšování frekvence - knoflíkem otáčíme doprava 
 
Snižování frekvence - knoflíkem otáčíme doleva 
 
 
 
 

Ladění tlačítky ∆,∇ 
V módu VFO, můžeme také ladit požadovanou frekvenci s nastaveným krokem  
tlačítky 29 ∆ nebo 30∇. 
 
Zvyšování frekvence - stiskneme tlačítko 29 ∆ 
 
Snižování frekvence - stiskneme tlačítko 30 ∇ 
 
Poznámka: podržíme-li tlačítka déle než 1 sec., údaje se rychle rozeběhnou  

 
 
 

Rychlá změna frekvence v MHz 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC,   na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 29 ∆,  údaj jednotek MHz začne rychle blikat 
 
3  Tlačítkem 29 ∆ nebo 30 ∇ zvolíme pozici, kterou chceme změnit. 
    - údaj začne rychle blikat 
 
4   Požadovanou hodnotu nastavíme otáčením knoflíku 8 DIAL nebo zadáním  
     numerickými   tlačítky. 
 
5  Celý proces potvrdíme stiskem tlačítka 25 ENT 
 
 
Poznámka:   celé zadávání lze zrušit, stiskneme-li tlačítko 27 C/AC 
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Příjem ve vyhledávacím režimu Search 
Znamená  v podstatě příjem v režimu VFO, se startem na právě zobrazené aktuální 
frekvenci 
 
 

Průběžné hledání <Continuous Search> 
Tato funkce umožňuje automatické vyhledávání signálů s nastaveným druhem provozu 
a ladícím krokem. Po nalezení kmitočtu, na němž se právě nachází nějaký signál, skener 
se zastaví na 2 sekundy a poté pokračuje v hledání dál. 
 

 Čas prodlevy na zachyceném signálu (Delay Time) lze změnit na 4 sekundy, viz 
„Změna času prodlevy“ na str. 28 

 
 
 

VFO hledání 
 
Stiskneme tlačítko 21 SRCH, na displeji se objeví nápis SRCH,  indikující 
start vyhledávání. 
 
Pozor : 

 opětovným stiskem tlačítka 21 SRCH,  dojde ke zrušení vyhledávání a z displeje 
zmizí SRCH. 

 
 pokud ve vyhledávacím režimu otočíme knoflíkem 8 DIAL   

     anebo stiskneme tlačítko 29 ∆ nebo 30∇,  
     dojde ke zrušení vyhledávacího režimu  . 

 
 

 
Změna směru hledání 

V režimu vyhledávání, můžeme změnit směr vyhledávání otočením knoflíku 8 DIAL 
nebo tlačítky 29 ∆  30∇. 
 
Směr k vyšším frekvencím  - knoflíkem otáčíme doprava nebo stiskneme  

       tlačítko 29 ∆ 
 
Směr k nižším frekvencím - knoflíkem otáčíme doleva nebo stiskneme  

      tlačítko 30∇ 
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Co je vyhledávání v pásmech - Band Search ? 
Pokud neznáme přesný kmitočet stanice, lze ji snadno najít, prohledáním pásem Search. 
 
MVT-7300 má z výroby naprogramováno 10 pásem s různými hraničními kmitočty, 
krokem ladění a druhem provozu.  
 
Poznámka: všechny parametry pásem, lze přeprogramovat podle vlastních požadavků, viz  
                  str. 30 
 

Pásmo - Band Frekvence (MHz) Krok -Step (kHz) Druh provozu 
1 88.000 - 107.950 50 WFM 
2 108.000 - 137.000 25 AM 
3 144.000 - 145.975 25 FM 
4 146.000 - 154.000 12,5 FM 
5 156.000 - 162.500 25 FM 
6 175.750 - 221.750 25 FM 
7 430.000 - 440.000 25 FM 
8 450.000 - 460.000 25 FM 
9 850.000 - 859.000 12,5 FM 
0 903.750 - 904.000 12.5 FM 

 
 
  
 

Hledání v pásmech Search 
 
1  Zadáme číslo požadovaného pásma numerickým tlačítkem 
 
2  Stiskneme tlačítko 21 SRCH 
Příklad: chceme zvolit pásmo číslo 3, stiskneme nejprve tlačítko 13 3 a poté 21 SRCH. 
             Na displeji se objeví údaj: B-SRCH a blikající 3. 
 
Pro odchod z vyhledávacího režimu opětovně stiskneme 21 SRCH. 
 

 Pokud ve vyhledávacím režimu otočíme knoflíkem 8 DIAL nebo stisneme tlačítko 29 
∆ nebo 30∇, dojde ke zrušení vyhledávacího režimu   

 Zadáme-li dvě nebo více pásem, například stiskem 1,2,3,4,SRCH, platí pouze poslední 
údaj před stiskem SRCH. Ostatní je ignorováno. 

 Označíme-li všechny určené frekvence v pásmu jako PASS, t.j. k vyřazení z pátrání, 
ozve se pípnutí a na disleji se na několik sekund objeví nápis ALL PASS. (Bližší viz 
stránku 16) 

 Požadované pásmo, může být změněno podle postupu na stránce 30. 
 Pokud změníme během vyhledávání v pásmu druh provozu nebo ladící krok, změní se 

i obsah pamětí kmitočtů. Prohledávání pásem dále pokračuje podle změněného druhu 
provozu a ladicího kroku.  
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Hledání v pamětech-kanálech PASS 
Označením nežádoucích kmitočtů jako PASS, zefektivní vyhledávání požadovaného 
signálu přeskočením - ignorováním PASS frekvencí. 
 
 

Označení  frekvencí PASS 
 
1  Naladíme nepotřebnou frekvenci  ve VFO módu.  
    Viz příklad na obrázku. 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3   Stiskneme tlačítko 27 C/AC.  Pípnutím a zobrazením nápisu P , na několik  
     sekund na displeji, se potvrdí, že označená frekvence je zařazena ke  
     kmitočtům k ignorování a nebude aktivní pro příjem . Vyhledávání pokračuje 
     dál. 
 

 Takto lze označit až 500 nežádoucích kmitočtů.  
 

 Bude-li již obsazeno všech 500 PASS-frekvencí,  ozve se pípnutí, na několik sekund  
se objeví nápis na displeji FuLL a tento kmitočet  (který chceme označit k vyřazení)  
bude ignorován. 

 
 
 

Přístup k pamětem PASS 
Frekvence-paměti určené k přeskočení (PASS), se mohou vyvolávat, opravovat, 
potvrzovat. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2   Stiskneme numerické tlačítko 20 0 a na displeji se objeví blikající nápis P.  
     Skener začne hledat směrem nahoru od právě zobrazené frekvence a zastaví  
     se na prvním následujícím kmitočtu označeném PASS.   

 Není-li doposud označena žádná frekvence k blokování-přeskočení (Pass),  
      ozve se pípnutí a zobrazí se Error. 

 
3  Vybereme požadovaný blokovaný kmitočet otáčením knoflíku 8 DIAL  
     nebo tlačítky 29 ∆  30∇.  
     Pro rychlejší výběr, podržíme tlačítka déle jak 1 sekundu.  
 
Poznámka: Pro zrušení hledání pass-frekvence,  stiskneme tlačítko 27 C/AC nebo zopakujeme krok 
1 a 2. 
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Zrušení označení kanálu PASS 
Blokované kmitočty lze odstranit z pass-pamětí. 
 
1  Vybereme kmitočty k odstranění podle předcházejícího postupu: Přístup  
     k blokovaným pamětem 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Stiskneme tlačítko 27 C/AC.  Dvojí pípnutí indikuje oznámí odstranění této  
    frekvence z pass-paměti (odblokování). 
 

 Bývalý záznam je odstraněn a na displeji se zobrazí nejbližší vyšší blokovaný 
kmitočet. 

 
 Je-li označen velký počet pamětí obsazen, může  tento proces trvat i několik sekund 

 
 Dojde-li k vymazání poslední paměti, obsazené kmitočtem k přeskočení 

(blokovaným), oznámí skener tuto skutečnost pípnutím a vrátí se do VFO módu 
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Kanálový režim 
Frekvence, které se často poslouchají je výhodné uložit do kanálů-pamětí. Uložené 
kmitočty potom mohou být opakovaně vyhledávány - skenovány. Bližší viz Skenování na 
stránce 29. 
 
Data, která mohou být uložena v kanálovém režimu 
 

• kmitočet 
• ladící krok 
• druh provozu 
• zeslabení signálu z antény vyp/zap (viz str. 32) 
• označení frekvence k přeskočení 

 
 
 

Uložení kmitočtu do paměti 
 

1  V módu VFO nastavíme požadovanou frekvenci, krok, druh provozu. 
 
2  Zadáme numerickými tlačítky číslo kanálu (od 0 do 1000),  do kterého  
    chceme data z bodu 1 uložit. 
  

 Číslo kanálu 1000 je předurčeno pro prioritní kanál (viz stránka 25) 
 Frekvence může být také uložena bez zadání čísla kanálu-paměti. V tomto případě se 

automaticky navolí číslo kanálu, které je nejbližší, následující po posledně vyvolaném 
čísle. (Například: jestli jsme naposledy sledovali kanál 333, zapíše se nyní sledovaný 
kmitočet automaticky do kanálu 334)  

 Přiřadíme-li kanálu novou frekvenci, předchozí obsah paměti bude přepsán( Bude-li 
z dřívějška tento kanál obsazen, obsah se přepíše novými údaji). Pokud se stávající 
zadání, které má být přepsáno, se vztahovalo na registraci skenování pass kanálů nebo 
programovaného skenování, tato registrace bude z tohoto kanálu odstraněna. 

 Zadáme-li chybné číslo kanálu, ozve se pípnutí a na několik sekund nápis Error. 
 
3  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC.  
 
4  Stiskneme tlačítko 22 SCAN. Ozve se dvojí pípnutí a na několik sekund se  
    zobrazí číslo kanálu-paměti. 
 

 Displej se vrátí do stavu podle bodu 1. 
 

 Zadáme-li špatné číslo kanálu e generován tón a na displeji  se zobrazí nápis Error 
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Vstup do paměti  
Kanály mohou být vyvolány z kanálové paměti 
 
1 Zadáme číslo kanálu od 0 do 1000,  použitím numerických tlačítek.  
   (Kanál 1000 je předurčen pro prioritní kanál, (viz stránku 25). 
 
2 Stiskneme tlačítko 23 MR.  Obsah paměti-kanálu se objeví na displeji. 

 Pokud je obsah paměti dosud prázdný, objeví se na displeji údaj 000.000.0. 
 Opakovaným stiskem tlačítka 23 MR, bez toho, že bychom zadali číslo kanálu, se 

skener vrátí na původně nastavenou frekvenci. 
 Zadáme-li chybné číslo kanálu, ozve se pípnutí a na nškolik sekund nápis Error. 

 
3 Vyvolání dalšího kanálu. Použijeme knoflík 8 DIAL nebo tlačítka 29 ∆  30  ∇  
   (Pro rychlejší výběr, podržíme tlačítka déle jak 1 sekundu). 
Pro návrat do VFO režimu stiskneme tlačítko 23 MR. 
 
 

Zrušení  obsahu paměti-kanálu 
 
1  Zadáme číslo kanálu, jehož obsah chceme zrušit, podle předcházejícího  
    odstavce. 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Stiskneme tlačítko 22 SCAN.  Dvojí pípnutí  indikuje, že záznam je vymazán  
    a na displeji objeví 000.000.0 

 
 Záznam v prioritním kanále nelze tímto postupem vymazat. 

 
 

 
Kopírování frekvence z paměti do VFO režimu 

Frekvenci uloženou v paměti kanálu lze použít pro režim VFO. 
 
1  Zadáme číslo kanálu, jehož frekvenci chceme vyvolat a použít v režimu VFO. 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Stiskneme numerické tlačítko 17 7.  Frekvence se všemi zapsanými atributy  
    se zkopíruje a současně se skener přepne do režimu VFO. 

 Zkopíruje se obsah paměti s atributy (frekvence, krok, druh provozu atd.) 
 Prioritní kanál se nedá kopírovat do VFO režimu 
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Označení kanálu ke skenování PASS 
Při označení kanálu t.zv. pass, umožní jeho přeskočení (vynechání) při skenování. 
 
1  Zadáme číslo kanálu, který chceme přeskočit při skenování pamětí. 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Stiskneme tlačítko 27 C/AC. Po dvojím pípnutí na displeji začne blikat nápis  
    CH jako indikace kanálu určeného k přeskočení (pass).      
    Následné skenování vynechá kanál. 
   

 Kanál, který má být označen jako pass,  může být vyvolán funkcí Vstup do paměti 
kanálů.  V tom případě bliká na displeji CH. 

 
 Prioritní kanál nemůže být označen k přeskočení 

 
 Označíme-li kanál, který právě přijímáme,  jako pass, rozeběhne se skenování. 

 
Pokud se označí všechny kanály k přeskočení,  ozve se pípnutí  a displeji 
zobrazí nápis asi na 1 sekundu nápis ALLPASS. 
 
 
 

 
Zrušení funkce označení kanálu PASS 

 
1  Zadáme číslo kanálu u kterého chceme zrušit označení PASS podle postupu  
    Vstup do paměti kanálů. 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC,  
    na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Stiskneme tlačítko 27 C/AC  
    a na displeji přestane blikat nápis CH. 
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Režim skenování 
Skenovací funkce umožňuje vyvolání kanálů z paměti a jejich prohledávání.  Skener 
MVT-7300 je uzpůsoben pro dva druhy skenování. Postupné souvislé prohledávání 
všech pamětí a nebo vyhledávání ve skupinách (bankách) kanálů(pamětí). 
Skenování se může dít buď v přijímacím módu  nebo  jako programové skenování již 
uložených kanálů v bankách. Registr kanálů má kapacitu 1000 záznamů, rozdělených 
do 10 bank po 100 kanálech. 
Všechny uvedené způsoby skenování 
pracují v závislosti na nastavené úrovni 
šumové brány (Squelch). Po ručním startu 
se skenování rozeběhne a pokud síla 
zachyceného signálu převýší úroveň 
nastavené brány, zastaví se na 2 sekundy 
(nastaveno ve výrobě) a poté skenuje dále. 
Prodlevu zastavení (Delay) lze prodloužit 
na 4 sekundy. Viz dále. 
 
 
 
 

Sekvenční skenování všech kanálů< All Channels> 
Skener MVT-7300 prohledává popořadě kanály v paměti a zastaví se na kanále se 
signálem silnějším než je ručně nastavená mez šumové brány. 
 
 
Pro start stiskneme tlačítko 22 SCAN. Na displeji se objeví nápis SCAN a 
čísla bank, které mohou být skenovány.  Je-li skenování přerušeno,  objeví se na 
displeji číslo kanálu,  který právě přijímáme a číslo banky tohoto kanálu bliká. 
Příklad : banky 1-5 mají registraci kanálové paměti. 
 
Chceme-li skončit, stiskneme tlačítko 22 SCAN nebo tlačítko MR 23 MR . 
Nápis SCAN a číslo banky zmizí a režim se změní na čtení paměti kanálu. 
 

 Stiskneme-li tlačítko 22 SCAN při čtení kanálové paměti, program skenování nebo 
režim skenování začne skenovat kanál, jehož číslo kanálu je o 1 vyšší než to, které je 
vyvoláno. 

 Pokud přijímač nepodrží současnou stanici více než 2 sekundy, začne opět skenovat, 
aby našel další stanici. Dvousekundová doba prodlevy může být prodloužena na 4 
sekundy. Viz strana 38. 

 Stiskneme-li tlačítko 22 SCAN a v paměťovém kanálu není nic uloženo, objeví se na 
displeji Error po dobu 1 sekundy a ozve se pípnutí. Přijímač se vrátí do původního 
režimu. 

 Jsou-li všechny kanály označeny PASS, ozve se pípnutí a na displeji se na 1 sekundu 
objeví nápis ALL PASS. Přijímač se vrátí do původního režimu 

 

Číslo kanálu Banka Tlačítko 
000 ↔ 099 1 1 
100 ↔ 199 2 2 
200 ↔ 299 3 3 
300 ↔ 399 4 4 
400 ↔ 499 5 5 
500 ↔ 599 6 6 
600 ↔ 699 7 7 
700 ↔ 799 8  8 
800 ↔ 899 9 9 
900 ↔ 999 0 0 
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Změna směru skenování 
Použijeme knoflík 8 DIAL nebo  tlačítka 29 ∆ , 30∇. 
 
Zvyšování číselné řady kanálů  - knoflíkem otáčíme doprava  nebo stiskem   
                                                        tlačítka 29 ∆. 
 
Snižování číselné řady kanálů - knoflíkem otáčíme doleva  nebo stiskem  
                                                      tlačítka 30∇. 
 
Poznámka : Pokud ještě nejsou obsazeny žádné paměti (kanály), reaguje skener po startu  

         skenování nápisem Error. 
Naproti tomu, pokud jsou všechny paměti označeny k přeskočení, napíše skener 
hlášku ALL PASS, než se přepne do režimu VFO. 

 
 
 
 

Skenování ve specifikovaných bankách 
Skenování probíhá v pořadí podle čísel bank 
 
1   Numerickými tlačítky zadáme číslo banky ve které chceme skenovat.  
     Specifikovat lze až 4 banky. 
 
2   Stiskneme tlačítko 22 SCAN,  na displeji se objeví B-SCAN,  číslo banky a  
      začne skenování.  
 
Příklad : pro skenování jsou vybrány banky 1 a 3. Pokud se skenování zastaví, zobrazí se 
číslo kanálu se signálem a číslo přidružené banky bliká. 
 
Pro zastavení skenování - můžeme stisknouttlačítko 22 SCAN nebo 23 
MR, z displeje zmizí nápis B-SCAN a skener se vrátí do vyvolávacího módu. 
 

 Přijímač skenuje registrované kanály v pořadí podle čísel kanálů nehledě na pořadí 
specifikovaných bank. 

 Pokud žádný kanál ve specifikovaných bankách není registrován, ozve se pípnutí a na 
displeji se zobrazí Error po dobu 1 sec a přijímač se vrátí do původního režimu. 

 Jsou-li všechny kanály označeny PASS, ozve se pípnutí a na displeji se na 1 sekundu 
objeví nápis ALL PASS. Přijímač se vrátí do původního režimu. 
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Skenování v režimu příjmu 
Sekvenční skenování nebo skenování v bankách je možné jen v režimu příjmu 
 
 

Sekvenční skenování ve scanmodu 
V režimu VFO vybereme druh provozu podle popisu na stránce 26 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC.  
 
2   Poté stiskneme numerické tlačítko 18 8, na displeji se objeví nápis  
     M- SCAN,  číslo banky kanálů a blikající údaj o druhu provozu. 
     Zastaví-li se skenování na kanálu se signálem, zobrazí se číslo kanálu, který     
     právě přijímáme, a bliká číslo banky. 
 
Pro zrušení sekvenčního skenování zopakujeme kroky 1 a 2. 
 

 Pokud v přijímacím modu není zaregistrován žádný kanál příslušný kanálové 
paměti, ozve se pípnutí, na displeji se zobrazí Error na 1 sec. a přijímač se vrátí 
do předešlého režimu 

 Pokud jsou všechny příslušné kanály označeny k přeskočení (PASS), skener pípne, 
na 1 sekundu se zobrazí ALL PASS a skener se vrátí do předešlého režimu. 

 
 
 
 

 
Skenování v bankách ve scanmodu 

V režimu VFO vyberte druh provozu podle stránky 26 
 
1  Vybereme banku nebo až 4 banky stiskem odpovídajících numerických  
     tlačítek. 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Poté stiskneme numerické tlačítko 18 8 a skenování v příslušné (ných)  
    bance (bankách) se rozeběhne.  
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Programové skenování 
Skenovací funkce pro skenování pouze v kanálech s obsazenou pamětí . K dispozici je 
100 kanálů (z 10 bank, v každé maximálně 10 kanálů). Pro tuto funkci musí být nejprve 
příslušné kanály označeny. 

 
Výběr kanálů k programovému skenování 

 
1  Vybereme požadovaný kanál funkcí výběr z pamětí. (v průběhu skenování  
     během příjmu) 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Stiskneme numerické tlačítko 16 6.  Dvojí pípnutí indikuje stav  
     programového skenování.  Nad údajem frekvence se na 1 sekundu zobrazí P.     
     Na displeji se tak ukáže (po dobu 1 sekundy), který kanál jsme právě   
     zaregistrovali do příslušné banky. 
 
Pro zrušení zaregistrovaného kanálu, vybereme ho pomocí programu skenování a 
zopakujeme kroky 2 a 3 (když všechny zaregistrované kanály jsou vymazány nebo 
všechny programy pro specifikovanou banku jsou vymazány, ozve se pípnutí a přijímač 
vloží do naposledy vymazaného kanálu paměť čtecího statutu). 

 Pokusíme-li se provést označení frekvence pro uložení do již obsazené paměti, dojde 
ke zrušení této funkce.  

 Je-li vyvolán označený kanál nebo skenován, objeví se P nad údajem frekvence. 
 V každé bance můžeme označit  maximálně 10 kanálů. Pokud budeme pokračovat 

dále například číslem 11, vymaže se obsah kanálu č. 1 atd. 
 Kanály označené k přeskočení, můžeme použít k programovanému skenování. 
 Prioritní kanál nelze použít k progarmovatelnému skenování 

 
 

 
Funkce programového skenování 

 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneneme tlačítlo 9 19, na displeji se objeví nápis P- SCAN,  číslo  
    programové banky kanálů a rozeběhne skenování. Zastaví-li se skenování na  
    určitém kanále,  začne blikat číslo banky do které kanál patří. 
 
Pro zrušení funkce, zopakujeme kroky 2 a 3. Skener se vrátí na původně 
skenovaný kanál. 

 pokusíme-li se o programové skenování bez označení, ozve se pípnutí a objeví hláška Error.  
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Programové skenování ve specifikovaných bankách 
 
1   Numerickým tlačítkem vybereme banku(y) ke skenování. Lze vybrat až 4  
      banky. 
 
2   Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3   Stiskneme numerické tlačítko 19 9. Skenování se rozeběhne 
 
 

Prioritní kanál 
Funkce Prioritní kanál umožňuje pravidelné sledování určité frekvence i když právě 
posloucháme jiný kmitočet. K tomu skener v pravidelném intervalu 5 sekund 
automaticky přepíná na prioritní kanál a zkouší, zda se na něm neobjevil signál, silnější 
než je práh nastavení šumové brány. Pokud tomu tak není, vrací příjem zpět na původní 
kmitočet. Objeví-li se ale na prioritním kanále signál, zůstane na něm po dobu trvání 
relace nebo pokud neklesne jeho úroveň pod nastavení šumové brány (Squelch). Během 
příjmu, vyhledávání, skenování v režimu VFO a vyvolávání kanálů v paměťovém 
režimu, je tak neustále průběžně hlídán prioritní kanál. 

 
Zadání dat do prioritního kanálu 

Prioritní kanál má vždy označení číslem paměti 1000. 
 
1  V režimu VFO nastavíme data t.j. frekvenci, druh provozu, ladící krok. 
 
2  Zadáme numerickými tlačítky číslo paměti 1000. 
 
3  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
4  Stiskneme tlačítko 22 SCAN.  Ozve se dvojí pípnutí  a na displeji se na          

1 sekundu objeví nápis P CH. 
 Z výroby jsou do prioritního kanálu uložena data : 350.1 MHz, druh provozu FM. 

 
Sledování prioritního kanálu 

 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2   Stiskneme tlačítko 21 SRCH.  Na displeji se objeví nápis PRI indikující  
     sledování prioritního kanálu a příjem na tomto kanálu je vždy v režimu VFO. 
Pro zrušení trvalého sledování prioritního kanálu zopakujeme kroky 1 a 2 
až zmizí nápis PRI. 
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Nastavení frekvenčního kroku a druhu 
provozu 

 

Nastavení kroku (Step) 
Ladící krok lze nastavit nebo měnit jen v režimu VFO. 
 
1  Stiskneme tlačítko 28 STEP.  Na displeji začne blikat údaj ladícího kroku  
    (hodnota a jednotka)  
 
2  Vybereme jiný krok knoflíkem 8 DIAL nebo tlačítky 29 ∆ , 30∇.  
 
Poznámka : ladící krok je závislý na druhu provozu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro zrušení této operace  stiskneme tlačítko 27 C/CA  nebo 28 STEP.  
 
3  Operaci potvrdíme tlačítkem 25 ENT a na displeji se objeví údaj o novém   
    kroku. 
 
Poznámka : nepotvrdíme-li změnu ( bod 3)  do 10 sekund od zadání nového ladícího kroku,  
vrátí se skener k původnímu kroku. 
 
 
Příklad na obrázku : ladící krok se změnil na 10 kHz 
 
 

 Není-li zobrazovaná frekvence násobkem vybraného kroku, frekvence se změní na 
integrální násobek kroku. 

 
 Provedeme-li změnu kroku během vyhledávání v pásmu, změní se data pamětí pro 

vyhledávání pásma (viz stránka 22). Prohledávání pásma se potom děje s novým 
krokem.  

 
 
 
 

Druh provozu Volitelný krok 
FM, AM, NAM 1 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 8,33 kHz, 9 kHz, 10 

kHz, 12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 
kHz, 50 kHz, 100 kHz 

V-FM 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 125 kHz 
CW, LSB, USB 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 8,33 

kHz, 9 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 15 kHz, 20 
kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz 
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Nastavení druhu provozu - příjmového modu 
Druh provozu lze nastavit nebo měnit jen v režimu VFO. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 28 STEP.  Na displeji začne blikat údaj o druhu provozu. 
 
3  Vybereme jiný druh provozu knoflíkem 8 DIAL nebo tlačítky 29 ∆ , 30∇.  
 
 W-FM ↔ FM ↔ AM ↔ N-AM ↔ LSB ↔ USB ↔ CW 

 
 Při změně druhu provozu se změní odpovídajícím způsobem i ladící krok 

 
Pro zrušení této operace  stiskneme tlačítko 27 C/CA   
 
Pro nepřerušení operace musíme provést krok 4 během 10 sec, jinak se skener 
vrátí do výchozího stavu přes začátkem operace. 
 
4  Operaci potvrdíme tlačítkem 25 ENT  a na displeji se objeví údaj o novém  
    druhu provozu. 
 

 Pokud změnu druhu provozu provedeme v režimu hledání v pásmu Search, změní se 
obsah pamětí pásma. Nastavení druhu provozu v příslušném pásmu se změní.  

 
 
 

Reprodukce scramblovaných signálů 
Signály neveřejných komunikačních služeb jsou často vysílány analogově zakódované 
(scramblované). Pro jejich dekódování na přijímací straně je skener MVT-7300EU 
vybaven funkcí descrambling. Ta je funkční jen při příjmovém módu FM. 
 
1  Během příjmu scramblovaného signálu, stiskneme tlačítko 2  SCR. Na   
    displeji se objeví nápis SCR a příjem se stane srozumitelným. 
 
2  Srozumitelnost můžeme zlepšit pootáčením knoflíku 8 DIAL. 

 Do paměti nelze uložit nastavení pro scramblovaný signál 
 Reprodukováná dekódovaná relace může mít sníženou kvalitu zvuku 
 Stiskem tlačítka 2  SCR během příjmu descramblovaného signálu, dojde k zrušení 

funkce dekódování 
Pro zrušení funkce dekódování stisneme tlačítko 2  SCR 

 
V průběhu aktivace dekódování, když na dispeji je zobrazen nápis SCR, nelze 
měnit přijímanou frekvenci knoflíkem 8 DIAL. 
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Zvláštní funkce pro vyhledávání a 
skenování 

 
Nastavení prodlevy signálu (Delay Time) 

Pokud se skener při vyhledávání automaticky zastaví na kanále se signálem, platí to i 
pro prioritní kanál, a obnoví, po ukončení relace nebo při poklesu síly signálu pod mez 
nastavení šumové brány, skenování s prodlením asi 2 sekundy ( během této doby 
můžeme například poslouchat odpověď protistanice). Pokud by nám doba prodlevy 
nevyhovovala, můžeme ji prodloužit na cca 4 sekundy. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 12 2.  Na displeji se zobrazí nápis DLY a potvrdí tak 4  
     sekundovou prodlevu. 
 
Pro zrušení této prodlevy zopakujeme kroky 1 a 2 až zmizí nápis DLY 
 
 

 
Funkce Skip 

Po automatickém zastavení skeneru ve vyhledávacím režimu, pokračuje skener dál, 
pokud signál zmizí nebo zeslábne pod nastavenou mez šumové brány, po nastavené době 
prodlevy 2 nebo 4 sekundy. Funkce SKIP nám umožňuje pokračovat ve vyhledácím 
procesu nezávisle na tom, jestli již signál zmizel nebo ne, po pevně nastavené době 5 
sekund. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 13 3.  Na displeji se zobrazí nápis SKIP a potvrdí aktivaci  
    této funkce. 
 
Pro zrušení této prodlevy zopakujeme kroky 1 a 2 až zmizí nápis SKIP. 
 
Poznámka : Funkci nelze aktivovat při blikajících údajích nebo vyvolání kanálu k označení. 
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Automatický zápis do paměti (Write) 
Tato funkce umožňuje automatický zápis aktivních frekvencí v režimu VFO do banky 
pamětí. Může být tak do banky 0 uloženo až 50 zápisů.  
 
1  Přepneme skener do režimu VFO, viz postup v návodu k obsluze strana 11. 
 
2  Dále stiskneme tlačítko 24 FUNC, a na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Poté Stiskneme tlačítko 2 SCR/AW.  Na displeji se zobrazí nápis AW. 
 
4  Začneme operaci sekvenčního nebo pásmového vyhledávání  
    ( viz str. 21 nebo 22) 
 
 

 Po rozeběhnutí vyhledávání,  pípnutí oznámí nalezení signálu a jeho zápis 
 

 Současně se zobrazí na displeji po dobu 1 sekundy číslo kanálu, do něhož se zápis 
uskutečnil 

 
 První automatický zápis bude mít číslo kanálu 950. To se opakuje až do obsazení 

paměti číslo 999, kdy dvojí pípnutí oznámí zaplnění všech dostupných kanálů a skener 
se přepne zpět do režimu VFO. 

 
 Automatický zápis je znemožněn, pokud jeho sled je přerušen jinou operací, jako je 

zopakování kroku 1 nebo 2 nebo výběrem skenovacího režimu.  
Pokračujeme-li v automatickém zápisu, začne znovu od kanálu následujícího po 
kanálu, který již zaregistrovaného.  
Pokračuje-li automatický zápis, zatímco vyvoláme kanál 950 až 999 skenováním nebo 
čtením kanálové paměti, použije se kanál následující po kanálu naposledy vyvolaném. 

 
 Je důležité upozornit, že funkce automatického zápisu může přepsat kanály 950 až 

999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 30

Změna parametrů pásem Search 
Z výroby jsou nastaveny parametry vyhledávacích Search pásem, které ale můžeme 
podle vlastních požavků změnit. 
  
Pro změnu parametrů  přepneme skener do režimu VFO, kde nastavíme ladící 
krok, druh provozu popřípadě anténní útlum. Poté zvolíme nové hraniční kmitočty. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 23 MR.  Na displeji začnou blikat údaje čísla pásem a   
    frekvence. 
 
3  Zadáme dolní hranici frekvenčního rozsahu numerickými tlačítky. Zadaná  
    hodnota spodní hranice pásma začne blikat. 
 
4  Stiskneme tlačítko 25 ENT, změna se zaktivuje po 1 sekundě. 
 
5  Zadáme horní hranici frekvenčního rozsahu numerickými tlačítky. Zadaná  
    hodnota horní hranice pásma začne blikat. 
 
6  Stiskneme tlačítko 25 ENT, změna horní hranice se zaktivuje po 1 sekundě. 
 
7  Zadáme numerickým tlačítkem číslo pásma, u kterého chceme provést  
    změnu. 
 
8  Stiskneme tlačítko 25 ENT. Dvojí pípnutí potvrdí změny a na 1 sekundu se  
    objeví číslo změněného pásma. 
 
Ve zkratce : FUNC - MR - Čísla - ENT - Čísla - ENT - Číslo - ENT 
 

 Specifikované pásmo má předem zadané parametry 
 

 Kroky 3 a 5 lze mezi sebou prohodit 
 

 Stiskem tlačítka 27 C/CA během kroků 3,5 nebo 7,  umožní změnu zadávané 
frekvence nebo čísla pásma. 

 
 Opakovaným stiskem tlačítka 27 C/CA zrušíme celou operaci. 

 
 Mezi jednotlivými kroky nemá dojít k delší prodlevě než 10 sekund, jinak se celý 

proces zruší a vrátí  do výchozího stavu. 
 

 Skener může pokračovat v příjmu během procesu registrace pásma. 
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Užitečné funkce 
 

Monitor 
Normálně by měla být nastavena úroveň šumové brány (Squelch) skeneru tak, aby na 
kanále bez signálu nebyl slyšet z reproduktoru žádný šum. To přispívá i k úspoře 
napájecích článků. 
 
Přidržením tlačítka 4 MONI na levé boční stěně skeneru, můžeme dočasně 
zrušit funkci šumové brány aniž bychom museli otáčet jejím regulátorem 
nastavení 7 SQL. Tak můžeme okamžitě reagovat na požadavek příjmu 
s maximální citlivostí nebo při zeslábnutí síly signálu, v důsledku jeho úniku, 
pod nastvenou úroveň šumové brány. 

 Při stisku tlačítka 4 MONI se přeruší skenování nebo vyhledávání. 
 Neotáčejte regulátorem nastavení 7 SQL při současném stisku tlačítka 4 MONI ! 

 
 
 
 

Osvětlení 
Při nedostatečném vnějším osvětlení můžeme osvítit displej a tlačítka 
 
Krátký stisk tlačítka 3 LAMP způsobí : -podsvícení displeje a tlačítek na 5 
sekund. Každý další stisk libovolného tlačítka skeneru, prodlouží dobu osvitu. 

 Pro okamžité vypnutí osvětlení stisknout tlačítko 3 LAMP. 
 Ovládací prvky tlačítka 1 PWR a regulátorů  6 VOL nebo 7 SQL nemají vliv na 

prodloužení doby svícení. 
 
Stiskem tlačítka 3 LAMP  na dobu delší než 1 sekundu se zapne osvětlení 
na trvalo a na displeji se objeví symbol slunce. 
 
Opětovným stiskem tlačítka 3 LAMP se osvětlení vypne. 
 
 

Změna barvy podsvícení displeje 
Na skeneru lze nastavit barvu podsvícení buď žluto-zelenou nebo oranžovou. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 3 LAMP.  Displej se na 5 sekund osvětlí za současné  
    změny barvy. 

 
 Výchozí barvu nastavíme stiskem tlačítka 3 LAMP  
 Podsvícení tlačítek ( žluto-zelené) nelze měnit. 
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Nastavení potvrzovacího tónu 
U skeneru lze nastavit zvukové povrzení tlačítkových operací. 
 
Tlačítková operace Tón 
Stisk jeden 
Ukončení operace dvojitý 
Špatná operace trojitý 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 15 5.  Na displeji se objeví nápis BEEP. 
 
Pro vypnutí zvukové signalizace zopakujeme kroky 1 a 2, kdy zmizí nápis 
BEEP. 
 
 

Zamknutí ovládácích prvků 
Pro zamezení nechtěné změny nastavených parametrů nebo funkcí, lze u skeneru 
vypnout funkčnost ovládacích prvků s vyjímkou regulátorů VOL a SQL. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 30∇, na displeji se zobrazí symbol [klíč]. 
 
Pro vypnutí funkce uzamčení zopakujeme kroky 1 a 2, až zmizí symbol 
[klíč].  
 
 

Anténní zeslabovač - Atenuátor 
V některých případech zahlcení skeneru příliš silným signálem, například velmi 
blízkého vysílače) nebo interferencích, může pomoci ke zlepšení příjmu zeslabení 
signálu z antény zařazením útlumového článku. 
 
1  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
2  Stiskneme tlačítko 111, na displeji se zobrazí nápis ATT. 
 
Pro vypnutí anténího útlumu  zopakujeme kroky 1 a 2, až zmizí nápis ATT. 
 
Poznámka : Hodnota útlumu je 15 dB. 

 Slabé signály přijímáme bez útlumového článku. Zeslabovač se nejčastěji používá v režimu 
VFO a vyhledávání v Search bankách. Informace o zapnutí nebo vypnutí attenuátoru se 
zapisuje do parametrů jednotlivých bank. 
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 Informace o zapnutí nebo vypnutí attenuátoru se zapisuje s ostatními daty do pamětí 
jednotlivých kanálů 

Úsporný provoz 
Důležitou funkcí pro úsporu baterií a prodloužení provozu skeneru je funkce SAVE. Je-
li tato funkce zaktivována, přepíná se skener automaticky po uplynutí 5 sekund po 
posledním příjmu signálu, překračujícího mez otevření šumové brány, do úsporného 
módu. Ten spočívá v cyklickém střídání „přijímací“ aktivní fáze po dobu 0,3 sekund a 
„spánku“ po dobu 0,3 nebo 0,9 nebo 1,5 sekund. 
 
Aktivace funkce SAVE  
1  Uvedeme skener do režimu VFO nebo vyvolání pamětí podle stránky 11 nebo  
    18. 
 
2  Zvolíme numerickými tlačítky jednu z možností podle tabulky : 
 

Tlačítko Aktivní čas Spánek Poměr 
1 0,3 sec 0,3 sec 1 : 1 
2 0,3 sec 0,9 sec 1 : 3 
3 0,3 sec 1,5 sec 1 : 5 

  
3  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
4  Stiskneme tlačítko 14 4,  na displeji se zobrazí nápis SAVE a některá  
    z číslic 1,2 nebo 3 podle tabulky v bodě 2. 
 
Příklad : Čas vybraný podle bodu 2. Aktivní a neaktivní režim během úsporného provozu. 
 
 
Když žádná operace nebo žádný příjem netrvá déle než 5 sec: 
 
Pokud k tomuto stavu dojde během režimu VFO nebo v průběhu čtení paměti, je 
odblokována úsporná funkce baterie. 
 

 Přeskočíme-li krok 2 nebo stiskneme-li během kroku 2 jiné tlačítko než 1, 2 a 3, 
automaticky se nastaví poměr 1:1. 

 
Pro vypnutí funkce úsporného provozu zopakujeme kroky 3 a 4, až zmizí nápis SAVE. 
Funkce se automaticky zruší, pokud zaktivujeme režim vyhledávání. 
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Kopírování údajů (Cloning) 
Obsah dat skeneru lze překopírovat-naklonovat do jiného skeneru MVT-7300. 
 
1  Dva skenery MVT- 
     7300 propojíme    
     běžným  
     stereokabelem   
     s odpovídajícími  
     konektory 3,5 mm,   
     zapojenými do  
     zásuvek pro  
     sluchátka podle   
     obrázku. 
 
2  Oba skenery zapneme a uvedeme do režimu VFO. 
 
3  U obou skenerů stiskneme tlačítka v následujícím pořadí : 
 
    9    →     9    →     9    →     9    →     9     → FUNC  → C/AC 
 
Na displeji se zobrazí nápis Pc I nt 
 
4  Na „originálním“ skeneru stiskneme tlačítka 10 1 a 25 ENT. 
 

 Displeje na obou skenerech indikují adresu umístění dat a kam jsou přenášena 
            Po přenesení potřebných dat na displeji originálního skeneru se zobrazí Pc I nt.  

Na druhém skeneru se objeví  CLEAr po dobu 1 sec. 
 Přenos dat trvá asi 6 minut, podle velikosti souboru. 
 Operace clonování nelze přerušit, během přenosu jsou tlačítka nefunkční 
 Je-li soubor porušen, zobrazí se Error na několik sekund a poté znovu PcInt. 

Přezkoušíme dokonalost kabelového propojení a zopakujeme postup od bodu 1. 
 
5  Vypneme „originální“ skener a zrušíme propojení. 
 
  
Výstraha : Pokud v bodě 4 namísto tlačítka 1 stiskneme tlačítko 6 nebo 7, dojde 
k vymazání všech dat ( viz také stránku 38) 
 

Operace Originál skener Klonovaný skener 
6 → ENT - vymazání všech dat 
7 → ENT vymazání všech dat - 
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Časové funkce 
 

Hodiny 
Ve vypnutém stavu skener MVT 7300 ukazuje na displeji hodinový údaj. 
Pokud je skener v provozu, můžeme i v tom případě zobrazit aktuální čas. 
V režimu VFO stiskem tlačítka 25 ENT lze na 5 sekund zobrazit hodiny. 
 
 

Mód nastavení 
Funkci časového spínače lze použít buď jako budík nebo pro vypnutí či zapnutí skeneru. 
 
1  Uvedeme skener do režimu VFO (viz str. 17) 
 
2  Stiskneme tlačítko 24 FUNC, na displeji se objeví nápis FUNC. 
 
3  Stiskneme tlačítko 25 ENT,  displeji se přepne do nastavovacího módu a je   
    na něm údaj hodinový údaj.  
 
V tomto módu lze nyní nastavit : budík, hodiny, vypnutí nebo zapnutí skeneru 
Upozornění : 

 Mezi všemi kroky nastavovací procedury nesmí nastat prodleva delší 10 sekund. 
 Pro zrušení nastavovacího módu stisknout tlačítko 27 C/CA. Skener se vrátí do 

režimu VFO. 
 
 

Nastavení hodin 
 
1  Uvedeme skener do módu nastavení (str. 35) 
 
2  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji zobrazíme zkratku pro nastavení  
     hodin CL. 
3  Stiskneme tlačítko 25 ENT,  displeji začne blikat hodinový údaj. 
 
4  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji nastavíme správný údaj hodin. 
 
5  Stiskneme tlačítko 25 ENT,  displeji začne blikat minutový údaj. 
 
6  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji nastavíme správný údaj minut. 
 
7  Stiskneme tlačítko 25 ENT. Dvojité pípnutí potvrdí ukončení nastavovacího  
    procesu hodinových údajů. Na 1 sekundu se zobrazí reálný hodinový údaj a  
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    skener přejde do režimu VFO. 
8  Stiskem tlačítka 27 C/CA před bodem 7 se zruší nastavovací módu a skener   
    se vrátí do režimu VFO. 
 

 Každý z kroků, s výjimkou bodu 7, musí být proveden s kratší prodlevou než 10 
sekund, jinak dojde k zrušení nastavovacího módu a návrat do režimu VFO. 

 
Hodiny skeneru MVT-7300EU pracují s odchylkou asi 3 minut za měsíc 

 
 

Nastavení budíku 
Budík hlásí dosažení nastaveného času pípnutím, i když je skener vypnut. 
 
1  Uvedeme skener do módu nastavení (str. 35) 
 
2  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji zobrazíme zkratku pro nastavení  
    hodin AL. Na displeji se zároveň zobrazí  buď nápis OFF nebo ON. 
 
3  Stiskneme tlačítko 25 ENT,  displeji začne blikat údaj ON nebo OFF. 
 
4  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji vybereme údaj ON nebo OFF. 
 
5  Stiskneme tlačítko 25 ENT,  na displeji začne blikat údaj. Pokud byl zvolen  
    údaj OFF v kroku 4, dvojí pípnutí indikuje ukončení nastavování. 
 
6  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji nastavíme požadovaný údaj hodin. 
 
7  Stiskneme tlačítko 25 ENT. Minuty začnou blikat. 
 
8  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji nastavíme požadovaný údaj minut. 
 
9  Stiskneme tlačítko 25 ENT.  Dvojité pípnutí potvrdí ukončení nastavovacího  
     procesu hodinových údajů budíku. Na 1 sekundu se zobrazí reálný hodinový  
    údaj a skener přejde do režimu VFO. 
 
10 Stiskem tlačítka 27 C/CA před bodem 7 se zruší nastavovací mód a skener  
     se vrátí do režimu VFO. 

 
 Každý z kroků, s výjimkou bodu 7, musí být proveden s kratší prodlevou než 10 sekund, jinak 

dojde k zrušení nastavovacího módu a návrat do režimu VFO. 
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Nastavení „Zapnutí“ časového spínače 
Časový spínač po dosažení nastaveného času zapne skener. 
 
 
1   Uvedeme skener do módu nastavení (str. 35) 
 
2   Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji zobrazíme zkratku pro časovač On 
     Na displeji se zároveň zobrazí  větší nápis buď OFF nebo ON. 
 
3   Stiskneme tlačítko 25 ENT,  displeji začne blikat údaj (větším písmem) OFF  
     nebo ON. 
 
4  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji vybereme údaj ON. 
 
5   Stiskneme tlačítko 25 ENT,  na displeji začne blikat údaj v poli hodinových  
     údajů. Pokud byl zvolen údaj ON, podle bodu 4, dvojí pípnutí indikuje  
     ukončení nastavování. 
 
6  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji nastavíme požadovaný údaj hodin. 
 
7   Stiskneme tlačítko 25 ENT. Minuty začnou blikat. 
 
8   Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji nastavíme požadovaný údaj minut. 
 
9   Dvojité pípnutí potvrdí ukončení nastavovacího procesu hodinových údajů  
     časového spínače. Na 1 sekundu se zobrazí hodinový údaj pro zapnutí  
     časového spínače  a skener přejde do režimu VFO. 
 
10  Stiskem tlačítka 27 C/CA před bodem 7 se zruší nastavovací módu a skener  
      se vrátí do režimu VFO. 

 
 Každý z kroků, s výjimkou bodu 7, musí být proveden s kratší prodlevou než 10 

sekund, jinak dojde k zrušení nastavovacího módu a návrat do režimu VFO. 
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Nastavení „Vypnutí“ časového spínače 

Časový spínač po dosažení nastaveného času vypne skener. Toto je jednorázové 
nastavení. To znamená, že tato funkce se musí nastavit pokaždé, když je požadovaná. 
 
1  Uvedeme skener do módu nastavení (str. 35) 
 
2  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji, vlevo nahoře, zobrazíme zkratku  
     pro časovač OFF.Na displeji se zároveň zobrazí větší nápis buď OFF nebo  
    ON. 
 
3  Stiskneme tlačítko 25 ENT,  displeji začne blikat údaj (větším písmem) OFF  
    nebo ON. 
 
4  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji vybereme údaj OFF. 
 
5  Stiskneme tlačítko 25 ENT,  na displeji začne blikat údaj v poli hodinových  
    údajů. Pokud byl zvolen údaj OFF, podle bodu 4, dvojí pípnutí indikuje  
    ukončení nastavování. 
 
6  Otočným knoflíkem  8 DIAL, na displeji nastavíme požadovaný údaj pro  
    vypnutí v rozmezí 1 až 180 minut. 
 
7  Stiskneme tlačítko 25 ENT.  Dvojité pípnutí potvrdí ukončení nastavovacího  
    procesu údaje vypnutí časového spínače. Na 1 sekundu se zobrazí údaj pro  
    vypnutí časového spínače, nápis TIMER  a skener přejde do režimu VFO. 
 
 
Stiskem tlačítka 27 C/CA před bodem 7 se zruší nastavovací módu a skener se 
vrátí do režimu VFO. 
 

 Každý z kroků, s výjimkou bodu 7, musí být proveden s kratší prodlevou než 10 
sekund, jinak dojde k zrušení nastavovacího módu a návrat do režimu VFO. 
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Nastavení výchozích hodnot - 
inicializace 

 

Reset  
Tato funkce vymaže obsah všech pamětí a nastaví tovární parametry skeneru  
 
1  Přepneme skener do módu kopírování údajů (Clonning) podle str. 34 
    Sluchátková zdířka by měla zůstat prázdná a na displeji, kde je obvykle údaj o   
    frekvenci, se zobrazí PcInt. 
 
2  Pro vymazání všech pamětí  stiskneme tlačítka 17 7 a 25 ENT. 
    Displej se vypne, což naznačuje začátek procesu vymazávání paměti a pak po  
    skončení procesu mazání se na několik sec zobrazí CLEAr a přijímač se  
    vypne.  
 
Displej pak zobrazuje hodinový čas.  
 

 Pro vymazání obsahu pamětí MVT-7300EU zapojíme do sluchátkové zdířky konektor 
3,5 mm kabelu pro klonování (Stereo) a provedeme proceduru podle stránky 34. 

 
 
 
 
 

Tovární nastavení skeneru 
 

Funkce Nastavení Stránka 
Operační mód * režim VFO : 144.000.00 MHz 16 
Potvrzovací tón (BEEP) ON 41 
Zamknutí prvků (KEY LOCK) OFF 42 
Přeskočení (SKIPP) OFF 38 
Automat. zápis (AW) OFF 38 
Prioritní kanál (PRI) OFF 34 
Anténní útlum (ATT) OFF 42 
Dekódování (SCR) OFF 37 
Paměti (Channel memory) prázdné 25 
Paměť PŘI 350.1 MHz 34 
Vyřazené paměti Search Pass Memory žádné 23 
Aktuální paměť 000 CH 26 
 
* Tovární nastavení : ladící krok 20 kHz, druh provozu FM,  
Search vyhledávání : viz stránka 15 
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Odstranění poruch 
Před odevzdáním skeneru do opravy doporučujeme nejprve přezkoušet následující 
postup 
Problém Možná příčina Odstranění 
žádný údaj na displeji vybité baterie vyměnit baterie (str. 15) 
občasné zobrazení  P CH aktivní fukce „prioritní kanál“ zrušení funkce (str. 34) 
blikající P přístup do funkce „ vyřazení 

paměti“ 
zrušení funkce (str. 23) 

špatně nastavená šum. brána nové nastavení (str. 16) 
signál slabý- pod úrovní brány stisknout tlačítko MONI     (str. 

40) 

přerušovaný příjem 

anténní útlum. článek zapnut vypnout útlum (str. 42) 
nesrozumitelná reprodukce zapnuto dekódování SCR vypnout dekódování (str. 37) 
tlačítka nereagují na povel aktivní funkce zamknutí ovl. 

prvků 
vypnout zamknutí (str. 42) 

zadání frekvence se nedaří frekvence mimo platný rozsah zadat správnou hodnotu 
špatně nastavená šum. brána lépe nastavit (str. 16) vyhledávání nefunguje 
je stisknuto tlačítko MONI pustit tlač. MONI (str. 40) 
špatně nastavená šum. brána lépe nastavit (str. 16) 
je stisknuto tlačítko MONI pustit tlač. MONI (str. 40) 
všechny kanály označeny PASS zrušit označení PAS u kanálů 

(str. 27) 

skenování nefunguje 

žádný z kanálů není uložen do 
pamětí kanálů 

uložit nějaké kanály do paměti 
kanálů (str. 25) 

 
 
 

Technická data skeneru 
Rozsah příjmu :  od 531 kHz do 1320 MHz (s nezaručenými parametry od 100 kHz) 
 
Druhy provozu :   W-FM, FM, AM, N-AM, CW, LSB, USB 
 
Ladící krok :             50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 8,33 kHz, 9 kHz, 10 kHz,  
                                   12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz 
 
Citlivost :  0,531 MHz až 2,0 MHz AM : 5,0 µV  pro SN 10 dB 
    

2,0 MHz až 30,0 MHz AM : 2,5 µV  pro SN 10 dB 
       SSB : 1,0 µV  pro SN 10 dB 
   
   30,0 MHz až 470,0 MHz FM :  0,5 µV  pro SINAD 12 dB 
       W-FM : 1,0 µV  pro SINAD 12 dB 
       AM : 1,0 µV  pro SN 10 dB 
       SSB : 0,5 µV  pro SN 10 dB 
 
   470,0 MHz až 830,0 MHz FM :  0,75 µV  pro SINAD 12 dB 
       W-FM : 1,5 µV  pro SINAD 12 dB 
 
   830,0 MHz až 1000 MHz FM :  0,75 µV  pro SINAD 12 dB  
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   1000,0 MHz až 1320 MHz FM :  1,0 µV  pro SINAD 12 d  
Základní paměti:    1000  
 
Paměti pro přeskočení :   500 
 
Prioritní paměť :    1  
 
Počet paměťových bank :   10 
 
Počet kanálů/pamětí pro každou banku : 100 
 
Programovatelné paměti :   10 kanálů v každé bance - celkem 100  
 
Počet vyhledávacích pásem :  10  
 
Počet pamětí pro automatické ukládání : 50 
  
Rychlost vyhledávání :    30 kroků za sec.  
 
Rychlost skenování :    30 kanálů/pamětí za sec. 
 
Impedance/anténní konektor :  50 Ω / BNC 
 
Napájení :     4,5 V (3 ks článků/akumulátorů 1,5 V AA) 
      externě - síťový napáječ nebo auto napáječ 12 V  
 
NF výkon :     90 mW (4,5 V na 8 Ω, zkreslení THD 10 %) 
 
 Spotřeba (při 4,5 V) :   max 180 mA , pohotovostní režim 105 mA        
  
Teplota okolí :    0 - 50 oC (při externím napájení 0 - 40 oC) 
 
Rozměry :     60 x 120 x 32 mm 
 
Hmotnost :     cca 310 g (včetně antény a baterií) 
 
Doplňky :      pouzdro OP-73,  autoadaptér OP-5 
 
Příslušenství :    teleskopická anténa, opaskový závěs, sluchátko 
 


