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M = menu tlačítko; V = vfo tlačítko; D = tlačítko ladění směrem dolů ; 
U = tlačítko ladění směrem nahoru; ^ = krátký stisk

Menu tlačítko

M+V - Přímé vkládání kmitočtu pomocí pádla. Kmitočet např. 3559.5 	KHz 	tedy vložíte postupným zahráním čísel 5 5 9 5. Pokud uděláte při 	vkládání chybu, systém zahraje otazník. Stisk M = exit
M+D - Ladění, čárka on / tečka off; M = exit 
M+U - Napětí baterie 

Krátkým stiskem M je zobrazen aktivní kmitočet VFO ( a současně zahrán v morse)

Podržením tlačítka M se dostanu do následujících podmenu:

S – 	Rychlost vysílání, D=-2wpm (nebo tečka pádla) U=+2wpm (nebo čárka 	pádla); M = exit
M – 	Vkládej text k uložení do paměti. Je-li text celý, stiskni krátce 	M. Systém přehraje celou zprávu. Je-li správně nahraná, stiskni M k 	uložení a exit, nebo V k znovu nahrání.  
P – 	Uživatelské nastavení; 
	V =Led mode (L - bude svítit sedmisegmentovka a hrát zpráva v morse
	nebo M - hraje jen morse); 
	D = uložení aktuální rychlosti klíčování jako rychlost pro vysílání 	morse zpráv; 
	U = Přepínání mezi jambic A / B

	Když po Zobrazení písmena P, uvolníte tlačítko M a následně je krátce stisknete, zobrazí podmenu B

B = Další nastavení

	V =krok ladění 1=10Hz, 5=50Hz, H=100Hz, M=1MHz; 
	D = Kopírování obou VFO do pamětí, jako meze scanování (VFO A musí  	být nižší kmitočet a 	VFO B vyšší kmitočet. Před uložením musí být 	aktivní VFO A, jinak scan nefunguje.
 	U = Kopírování scan pamětí do obou VFO; 
	M = ulož & exit.

X – 	Konec

VFO tlačítko

V+M - 	Spusť vysílání z paměti 1 
V+D - 	Spusť vysílání z paměti 2 
V+U - 	Spusť vysílání z paměti 3 
^^ – 		Přepínání mezi pádlovým vysíláním a nebo bezpádlovým vysíláním 		(bez 	pádla) pomocí tlačítek M (tečka) a D (čárka)
^  – 		Přepínání VFO A/ VFO B (po přepnutí se krátce zobrazí aktivní 		VFO)

Dlouhým stiskem tlačítka V se zobrazí podmenu

= – 		Synchronizace VFO (překopírování kmitočtu z aktivního VFO do 			druhého VFO)
O – 		Výběr módu N = normal (vysílám a poslouchám na aktivní VFO) 			S = split (zobrazí se desetinná tečka. Poslouchám na aktivní VFO, které mohu tlačítkem D a U ladit, vysílám na druhé 	VFO). Chci-li vědět kmitočet na kterém poslouchám, krátce stisknu M. Zobrazí se buď SA (Split A) nebo SB (Split B) a zobrazí se kmitočet. Reversní mód zajistím krátkým stiskem tlačítka V.
X – konec

Poznámky:
 
Rychlé ladění a scan mód používají aktivně nastavený step.
D+U stisknuté současně, spustí scan. Scanuje se vždy od nižšího kmitočtu k vyššímu. Po dosažení horní meze se skočí opět na nižší scanovací kmitočet a ve scanu se pokračuje. Zastavení scanu lze provést krátkým stiskem M. Pokud po zastavení chceme opět pokračovat ve scanování, pak opět současně stiskneme D+U . Scan pokračuje od místa přerušení.
Jen paměť číslo 1 může být využita jako BEACON. (Opakované automatické spuštění paměti po odeznění čekací doby). Čekací doba je pevně nastavená (asi 3sec) a nedá se změnit. Zapnutí modu BEACON se provede tak, že v průběhu přehrávání paměti 1 stisknete a držíte tlačítko M. Jestliže ho budete držet po dlouhou dobu, zobrazí se písmeno R a vysílání z paměti bude ukončeno. Jestliže chcete vypnout mod BEACON, pak po odehrání zprávy na pádle stisknete tečku.

Nahrávání až tří zpráv (max. délka součtu však jen 124 písmen) se provádí tak, že jednotlivé zprávy (paměti) jsou odděleny při nahrávání minimálně 7 čárkami. Nelze tedy operativně měnit jednotlivé texty, ale vše musíte nahrávat v případě změny znovu. Nahraný text je uložen v paměti flash i po vypnutí napájení.

Tato verse neblokuje kmitočet mimo amatérská pásma. Znamená to např. to, že při ručním přímém zadávání kmitočtu se můžete dostat i mimo band. Pozor na koncové tranzistory!!!
Při ručním ladění pomocí tlačítek D a U, vždy když je naladěn „kulatý“ kmitočet, ozve se krátké pípnutí a displej zobrazí obrácené a. Kulatý kmitočet je např: 3560.0 KHz. Chceme-li vyřadit vnitřní klíč, pak při zapnutí napájení držíme na pádlu čárku (následné ovládání klíčování z počítače).

Upozornění:

Při vysílání z paměti není zaručen mod QSK. (zřejmě procesor nestíhá)
	Při vyšších rychlostech dávání je deformován příposlech (zřejmě procesor nestačí generovat značky příposlechu)
	Zdá se mi, že je špatně ošetřeno zakmitávání pádla. To se zvláště projevuje při typickém jambic klíčování při vyšších rychlostech. Celý problem je asi způsoben tím, že vlastní klíčování probíhá dobře, ale generace značky pro příposlech je jakoby zpožděná. To operátora mate a špatně se synchronizuje vysílání při vyšších rychlostech.
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