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Yaesu FT-4X: LEGG INN MEMORY-KANALER MANUELT
A: Grunnleggende innstillinger:

A 1.1 Velg VHF: Trykk "#BAND"

A 1.2 Velg "VFO-A" eller "VFO-B":
Trykk "V/M" (velg f.eks. VFO-A)

A 1.3 Tast inn frekvens 145.600: Bruk nummer-taster

A 1.4 Innsett 6.25 MHz frekvens-step
- velg funksjonsmeny: "F" (trykk og hold)
- bla til meny nr. 37: "p" / "q"
- velg meny 37: "F"
- still inn "6.25": "p" / "q"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller
   "F" (gå videre i menyen; "- bla til…")

A2 Still inn høy utgangseffekt:
- velg funksjonsmeny: "F" (trykk og hold)
- bla til meny nr. 40: "p" / "q"
- velg meny 40: "F"
- still inn 5W: "HIGH"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller
   "F" (gå videre i menyen; "- bla til…")

A3 Still inn smal båndbredde:
- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)
   Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 45: "p" / "q"
- velg meny 45: "F"
- still inn "NARROW": "p" / "q"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller
   "F" (gå videre i menyen; "- bla til…")

A4 Sett inn størrelse, repeater-shift:
- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)
   Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 30: "p" / "q"
- velg meny 30: "F"
- still inn "0.600": "p" / "q" eller nummer-taster(?)
- lagre: "PTT" (avslutt) eller
   "F" (gå videre i menyen; "- bla til…")
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B: Lagre repeater-kanaler:
B1 Still inn minus-retning, repeater-shift:

- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)
   Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 31: "p" / "q"
- velg meny 31: "F"
- still inn "-RPT": "p" / "q"
- lagre: "PTT" (avslutt) eller
   "F" (gå videre i menyen; "- bla til…")

B2 Sett inn type sub-tone (1):
- velg funksjonsmeny (eller fortsett neste punkt)
   Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 36: "p" / "q"
- velg meny 36: "F"

(1) - still inn "T-TONE": "p" / "q"
- lagre og avslutt: Trykk "PTT"

B3 Still inn frekvens-mode: "V/M" (velg f.eks. VFO-A)

B4 Still inn ønsket mottaks-frekvens (RX): nummer-taster

B5 Sett inn riktig sub-tone:
- velg funksjonsmeny: Trykk og hold "F"
- bla til meny nr. 38: "p" / "q"
- velg meny 38: "F"
- still inn riktig sub-tone for sending ("T" / "nnn.n T"):
Bla til riktig kategori "T" med: "V/M" deretter "p" / "q"
- lagre og avslutt: Trykk "PTT"

B6 Legg inn i minne:
- velg lagre: "V/M" (trykk og hold)
- første ledige kanal dukker opp - evt. velg en annen: "p" / "q"
- legg inn tekst (max. 6 karakterer). "F" bytter til neste pos.
   Nummer-taster, gjentatte trykk eks. 2-A-a…
- lagre minnekanal: "V/M" (trykk og hold)

Hvis flere kanaler skal lagres: Gjenta B3 - B4 - B5 - B6

Når ferdig: 
B1 Still inn minus-retning, repeater-shift: Velg "ikke repeater-shift":

"SIMPLX"
B2 Sett inn type sub-tone: Velg "OFF"
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C: Lagre simplex-kanaler:
C1 Se B1: Velg "ikke repeater-shift": "SIMPLX"
C2 Se B2: Velg "OFF"
C3 Se B3: Still inn frekvens-mode: "V/M" (velg f.eks. VFO-A)
C4 Se B4: Still inn ønsket frekvens: nummer-taster
C5 Se B6: Legg til i minne

- velg lagre: "V/M" (trykk og hold)
- første ledige kanal dukker opp - evt. velg en annen: "p" / "q"
- legg inn tekst (max. 6 karakterer). "F" bytter til neste pos.
   Nummer-taster, gjentatte trykk eks. 2-A-a…
- lagre minnekanal: "V/M" (trykk og hold)

Hvis flere simplex-kanaler skal lagres: Gjenta C3 - C4 - C5

(1) Hvis repeateren ikke bruker sub-tone:
Velg type sub-tone "OFF" i pkt. B2
Hold "MONI/T-CALL"-knappen inne for å sende
en 1750 Hz tone - som åpner repeateren

Test av Yaesu FT-4X, ved LA8OKA Martin, finner du i bladet
"Amatørradio" nr. 5 / oktober 2019 - side 26
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