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DOC Europejska Deklaracja Zgodno�ci 
 
Odnosi si� do str. i oryginalnej instrukcji 
 
Wersja „CE” radiotelefonów IC-A15/S, które posiadaj� znak CE na 
płytce z numerem seryjnym, spełniły wymagania norm europejskich  
RTTE. 
 

                               
 
 
Znak ostrzegawczy wskazuje, �e sprz�t pracuje na 
niezharmonizowanych w UE zakresach cz�stotliwo�ci i jego 
u�ywanie wymaga zezwolenia UKE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europejska Deklaracja Zgodno�ci  
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Lista kodów pa�stw (ISO 3166-1) 
 Kraj Kod  Kraj Kod 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Austria 
Belgia 
Bułgaria 
Chorwacja 
Czechy 
Cypr 
Dania 
Estonia 
Finlandia 
Francja 
Niemcy 
Grecja 
W�gry 
Islandia 
Irlandia 
Włochy 
Łotwa 

AT 
BE 
BG 
HR 
CZ 
CY 
DK 
EE 
FI 
FR 
DE 
GR 
HU 
IS 
IE 
IT 
LV 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Lichtenstein 
Litwa 
Luksemburg 
Malta 
Holandia 
Norwegia 
Polska 
Portugalia 
Rumunia 
Słowacja 
Słowenia 
Hiszpania 
Szwecja 
Szwajcaria 
Turcja 
Wielka Brytania 
 

LI 
LT 
LU 
MT 
NL 
NO 
PL 
PT 
RO 
SK 
SI 
ES 
SE 
CH 
TR 
GB 

 
WST�P 
Odnosi si� do strony ii oryginalnej instrukcji 
  
Dzi�kujemy za zakup produktu Icom. IC-A15/S radiotelefon VHF 
na pasmo lotnicze został zaprojektowany i skonstruowany według 
zasad najwy�szej technologii. Przy odpowiedniej dbało�ci b�dzie 
bezawaryjnie słu�ył długie lata. 
 
WA�NE 
 
UWA�NIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJ�, zanim zaczniesz 
u�ywa� radiotelefon. 

ZACHOWAJ INSTRUKCJ� – zawiera ona informacje istotne przy 
bie��cej eksploatacji IC-A15/S 
 
KATEGORYCZNE OSTRZE�ENIA 
 
 

SŁOWO WYJA�NIENIE 
WARNING 

OSTRZE�ENIE 
Ostrze�enie przed uszkodzeniem ciała, 
niebezpiecze�stwem po�aru, mo�liwo�ci� 
pora�enia pr�dem 

CAUTION 
OSTRO�NIE 

Ostrze�enie przed zniszczeniem 
urz�dzenia 

NOTE 
UWAGA 

Ewentualna niedogodno��. Nie ma 
ryzyka uszkodzenia ciała, 
niebezpiecze�stwa po�aru lub pora�enia 
pr�dem 

 
DOSTARCZONE W ZESTAWIE AKCESORIA 
 
Nast�puj�ce akcesoria dostarczone s� w zestawie z radiotelefonem: 

1. Antena gi�tka..............................................................szt. 1 
2. Akumulator.................................................................szt. 1 
3. Klips do paska............................................................szt. 1 
4. Pasek na r�k�……………………………………….szt. 1 
5. Ładowarka………………………………………….szt. 1 
6. Zasilacz……………………………………….…….szt. 1 
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OSTRZE�ENIA 
Odnosi si� do strony iii oryginalnej instrukcji 
 
UWAGA! NIGDY w trakcie nadawania nie dotykaj anten� 
odsłoni�tych cz��ci ciała, szczególnie twarzy i oczu. Wskazane jest 
trzyma� mikrofon w odległo�ci 5-10 cm od ust a radiotelefon w 
pozycji pionowej. 
 
UWAGA! NIGDY nie u�ywaj słuchawek lub innych audio 
akcesoriów nastawionych na wysoki poziom gło�no�ci. Eksperci 
wypowiadaj� si� przeciwko długotrwałej pracy na wysokim 
poziomie gło�no�ci. Je�eli do�wiadczysz dzwonienia w uszach, 
zredukuj gło�no�� lub przerwij prac�. 
 
UWAGA! NIGDY nie zwieraj styków akumulatora. Pami�taj 
równie�, �e pr�d mo�e płyn�� do pobliskich obiektów metalowych, 
jak naszyjnik itp. Dlatego zachowaj ostro�no��, gdy nosisz 
radiotelefon, umieszczasz go w pobli�u obiektów metalowych lub 
przechowujesz w baga�u podr�cznym. 
 
NIGDY nie u�ywaj akumulatorów i ładowarek innego producenta, 
je�eli nie chcesz, aby radiotelefon utracił swoje parametry i 
gwarancj�. 
 
NIGDY nie pozwalaj dzieciom na zabaw� z jakimkolwiek 
urz�dzeniem zawieraj�cym nadajnik. 
 
NIE korzystaj z radiotelefonu w �rodowisku gro��cym wybuchem. 
 
UNIKAJ umieszczania radiotelefonu w miejscu bezpo�redniego 
nasłonecznienia i w temperaturach poni�ej -20°C lub powy�ej 
+55°C. 

 
CHRO� radiotelefon przed wystawieniem na obfity deszcz i 
NIGDY nie zanurzaj go w wodzie. Konstrukcja radiotelefonu jest 
wodoodporna, ale nie wodoszczelna. 
 
Odnosi si� do str. iv oryginalnej instrukcji. 
 
SPIS TRE�CI 
 
DOC……………….…………………………………………………i 
WST�P...............................................................................................ii 
WA�NE……………………………………………………………..ii 
KATEGORYCZNE OSTRZE�ENIA................................................ii 
DOSTARCZONE W ZESTAWIE AKCESORIA………………….ii  
OSTRZE�ENIA................................................................................iii 
SPIS TRE	CI....................................................................................iv 
OPIS PANELU..............................................................................1-5 
 OPIS PANELA …..................................................................1 
 WY	WIETLACZ FUNKCYJNY..........................................5 
MONTA� AKCESORIÓW……………………………………..6-7 
OBSŁUGA PODSTAWOWA ...................................................8-11 
 USTAWIANIE CZ�STOTLIWO	CI………………………8 
 USTAWIANIE POZIOMU BLOKADY SZUMÓW……….9 
 FUNKCJA BLOKADY……………………………………..9 
 ODBIÓR………………………………………………...…10 
 NADAWANIE…………………………………………….10 
 FUNKCJA SIDE TONE…………………………………...11 
 POD	WIETLENIE WY	WIETLACZA………………….11 
 WSKA
NIK AKUMULATORA…………………………11 
PRACA W TRYBIE PAMI�CI………………………..……12-17 
 WYBÓR KOMÓRKI PAMI�CI…………………………..12 
 WYBÓR BANKU PAMI�CI (tylko dla IC-A15)…………12 
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 PROGRAMOWANIE KOMÓRKI PAMI�CI…………….13 
 OPISY PAMI�CI………………………………………….15 
 KOPIOWANIE ZAWARTO	CI PAMI�CI………………16 
 OCZYSZCZANIE ZAWARTO	CI PAMI�CI  

(tylko dla IC-A15)…………………………………………17 
SKANOWANIE…………………………………………..…..18-19 
 RODZAJE SKANOWANIA………………………………18 
 SKANOWANIE CZ�STOTLIWO	CI……………………18 
 SKANOWANIE PAMI�CI………………………………..19 

OZNACZANIE PAMI�CI „TAG”………………………19 
POZOSTAŁE FUNKCJE……………..……………………20-23 
 FUNKCJA „HOME”……………………………………..20 
 DOST�P DO CZ�STOTLIWO	CI ALARMOWEJ 
 121.5MHz (tylko dla IC-A15)……………………………20 
 POTWIERDZAJ�CY SYGNAŁ D
WI�KOWY………21 
 FUNKCJA ANL…………………………………………21 
 TRYB USTAWIE�…………...…………………………22 
AKUMULATORY……………..……………………………24-28 
 ZASADY OSTRO�NO	CI PRZY ŁADOWANIU 

AKUMULATORA………………………………...……..24 
ŁADOWANIE AKUMULATORA………………………26 

POWIELANIE………………………………………………29-30 
TABELA NAJCZ��CIEJ WYST�PUJ�CYCH  
PROBLEMÓW………………………………………………….31 
DANE TECHNICZNE……………………………..……..…….32 
WYPOSA�ENIE DODATKOWE…………….…………….....33 
PODŁ�CZENIE DODATKOWEGO ZESTAWU 
NAGŁOWNEGO………………………………………………..34
  
  
 
 

Str.1-2 
 
 
OPIS PANELU 
 

1 GNIAZDO ANTENOWE [ANT] (str.6) 
 Do podł�czenia dostarczonej w zestawie anteny 
2 PRZEŁ�CZNIK BLOKADY KLAWIATURY (str.9) 

• Wci�nij, aby wł�czy� funkcj� blokady klawiatury 
• Wci�nij i przytrzymaj przez 2 sek., aby wył�czy� funkcj� 

blokady klawiatury. 
3 WŁ�CZNIK �WIATŁA [LIGHT] 

Wci�nij, aby wł�czy� lub wył�czy� pod�wietlenie 
wy�wietlacza LCD (str.11) 
Tylko dla IC-A15S: 
Podczas pracy w trybie pami�ci, wci�nij i przytrzymaj przez 2 
sek., aby wł�czy� lub wył�czy� oznaczenie pami�ci „TAG” 
(str.19) 

4 PRZYCISK PTT [PTT] 
Wci�nij i przytrzymaj, aby nadawa�, zwolnij, aby przej�� na 
odbiór. 

5 PRZYCISKI BLOKADA SZUMÓW GÓRA/DÓŁ 
[SQL�]/[SQL�] (str.9) 
Wci�nij jeden z przycisków, aby wybra� poziom blokady 
szumów. 

• Dost�pnych 10 poziomów, 1-10 oraz blokada otwarta: 
0 

6 PRZYCISKI GÓRA/DÓŁ [�]/[�] 
• Wci�nij, aby zmieni� lub wybra� cz�stotliwo�� 

robocz�, komórk� pami�ci, ustawienie w trybie SET 
itp. (str.8) 
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• Podczas skanowania, wci�nij, aby zmieni� kierunek 
skanowania (str.18, 19) 

Tylko dla IC-A15S: 
Wci�nij i przytrzymaj przez 1 sek, aby rozpocz�� skanowanie 
(str.18, 19) 

7 KLAWIATURA (dost�pna tylko dla IC-A15; str.3, 4) 
8 PRZYCISK TRYB PAMI�CI/ZAPIS W PAMI�CI 

[MR]/[MW] 
Wci�nij, aby wybra� tryb pami�ci (str.12) 
Dla IC-A15: 

• Wci�nij [FUNC] a nast�pnie ten przycisk, aby wej�� 
w tryb zapisu w pami�ci (str.13) 

• Podczas pracy w trybie pami�ci, wci�nij [FUNC], a 
nast�pnie ten przycisk, aby skopiowa� zawarto�� 
pami�ci do trybu cz�stotliwo�ci (str.16) 

Dla IC-A15S: 
• Wci�nij i przytrzymaj przez 1 sek., aby wej�� w tryb 

zapisu w pami�ci (str.14) 
• Podczas pracy w trybie pami�ci, wci�nij i przytrzymaj 

przez 1 sek., aby skopiowa� zawarto�� pami�ci do 
trybu cz�stotliwo�ci (str.16) 

9 PRZEŁ�CZNIK USU�/HOME [CLR]/[HOME] 
• Wci�nij, aby wybra� tryb cz�stotliwo�ci (str.8) 
• Wci�nij i przytrzymaj przez 2 sek., aby zresetowa� 

radiotelefon do ustawie� fabrycznych u�ytkownika bez 
zawarto�ci pami�ci (funkcja „home”) (str.20) 

10 GNIAZDO ZEWN�TRZNEGO GŁO�NIKA I 
MIKROFONU [MIC/SP] (str.34) 
Do podł�czenia dodatkowego mikrofonogło�nika lub zestawu 
nagłownego przy u�yciu kabla z adapterem OPC-499. 

NIGDY nie podł�czaj dodatkowego mikrofonogło�nika lub 
zestawu nagłownego, gdy zasilanie radiotelefonu jest 
wł�czone. 
UWAGA: Gdy nie u�ywasz dodatkowych akcesoriów załó� 
pokryw� gniazda. 

11 POKR�TŁO KONTROLI GŁO�NO�CI [VOL] 
Obracaj, aby wł�czy� lub wył�czy� zasilanie radiotelefonu 
oraz ustawi� poziom audio. 

 Wci�nij i przytrzymaj, aby nadawa�; zwolnij, aby przej��  na 
 odbiór 

 
 
 
Str.3-4 
 
KLAWIATURA (tylko dla IC-A15) 
1 ANL 

• Wprowadza cyfr� „1” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 
lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 

• Wprowadza znaki „1”, „Q” lub „Z” podczas programowania 
opisu pami�ci (str.15) 

• Po wci�ni�ciu [FUNC], wł�cza lub wył�cza funkcj� ANL 
(automatyczny ogranicznik szumu) (str.21) 

2 SCAN 
• Wprowadza cyfr� „2” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 

lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 
• Wprowadza znaki „2”, „A”, „B” lub „C” podczas 

programowania opisu pami�ci (str.15) 
• Po wci�ni�ciu [FUNC], rozpoczyna skanowanie (str.18, 19) 

 
 



 7 

3 BANK 
• Wprowadza cyfr� „3” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 

lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 
• Wprowadza znaki „3”, „D”, „E” lub „F” podczas 

programowania opisu pami�ci (str.15) 
• Po wci�ni�ciu [FUNC] wybiera tryb banku pami�ci, podczas 

pracy w trybie pami�ci (str.12) 
4 

• Wprowadza cyfr� „4” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 
lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 

• Wprowadza znaki „4”, „G” „H” lub „I” podczas 
programowania opisu pami�ci (str.15) 

5 
• Wprowadza cyfr� „5” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 

lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 
• Wprowadza znaki „5”, „J”, „K” lub „L” podczas 

programowania opisu pami�ci (str.15) 
6 

• Wprowadza cyfr� „6” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 
lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 

• Wprowadza znaki „6”, „M”, „N” lub „O” podczas 
programowania opisu pami�ci (str.15) 

7 
• Wprowadza cyfr� „7” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 

lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 
• Wprowadza znaki „7”, „P”, „R” lub „S” podczas 

programowania opisu pami�ci (str.15) 
8 BEEP 

• Wprowadza cyfr� „8” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 
lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 

• Wprowadza znaki „8”, „T”, „U” lub „V” podczas 
programowania opisu pami�ci (str.15) 

• Po wci�ni�ciu [FUNC], wł�cza lub wył�cza dwi�k 
potwierdzaj�cy u�ycie klawiatury (str.21) 

9 TAG 
• Wprowadza cyfr� „9” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 

lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 
• Wprowadza znaki „9”, „W”, „X” lub „Y” podczas 

programowania opisu pami�ci (str.15) 
• Po wci�ni�ciu [FUNC], wł�cza lub wył�cza funkcj� 

oznaczenia pami�ci (TAG) do skanowania (str.19) 
0 121.5 

• Wprowadza cyfr� „0” podczas wprowadzania cz�stotliwo�ci 
lub wyboru komórki pami�ci (str.8, 12) 

• Wprowadza znaki „0”, „przerwa” lub „-” podczas 
programowania opisu pami�ci (str.15) 

• Po wci�ni�ciu [FUNC] wybiera cz�stotliwo�� alarmow� 
121.500MHz (str.20 

ENT SET 
• Potwierdza wprowadzon� cz�stotliwo�� lub numer wybranej 

pami�ci. Wprowadza kolejne zera w odczycie cz�stotliwo�ci 
(str.8, 12) 

• Po wci�ni�ciu [FUNC], wci�nij i przytrzymaj przez 1 sek., 
aby wej�� w tryb ustawie� SET (str.22) 

FUNC 
• Wci�nij, aby przywoła� wskanik funkcyjny „F”, a nast�pnie 

przy u�yciu wybranego przyciski przywoła� funkcj� 
drugorz�dn�. 
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Str.5 
 
 
WY�WIETLACZ FUNKCYJNY 
 

1. WSKA	NIK FUNKCJI 
Ukazuje si� po wci�ni�ciu [FUNC] 

2. WSKA	NIK TRYBU PAMI�CI (str.12) 
Ukazuje si�, gdy wybrany zostaje tryb pami�ci. 

3. WSKA	NIK „TAG” (str.19) 
Ukazuje si�, gdy wybrana komórka pami�ci jest oznaczona 
do skanowania, jako kanał TAG 

4. WSKA	NIK RX (str.10) 
Ukazuje si�, gdy odebrany zostaje sygnał lub otwarta blokada 
szumów. 

5. WSKA	NIK TX (str.10) 
Ukazuje si� podczas nadawania. 

6. WSKA	NIK ANL (str.21) 
Ukazuje si�, gdy aktywowana zostaje funkcja ANL 
(automatyczny ogranicznik szumu) 

7. WSKA	NIK BLOKADY KLAWIATURY (str.11) 
 Ukazuje si�, gdy aktywna jest blokada klawiatury 
8. WSKA	NIK AKUMULATORA (str.11) 

• Ukazuje si�, gdy akumulator jest bliski wyczerpania. Gdy 
wskanik jest wł�czony, zamontowany w radiotelefonie 
akumulator wymaga naładowania. 

• Miga, gdy naładowanie akumulatora jest absolutnie 
konieczne. 

9. ODCZYT CZ�STOTLIWO�CI 
Wskazuje cz�stotliwo�� robocz�, numer komórki pami�ci, 
opis pami�ci, zawarto�� trybu ustawie�, itp. 
 

Str.6 
 
MONTA� AKCESORIÓW 
 
Antena: 
Anten� dostarczon� w zestawie nale�y dokr�ci� do gniazda 
antenowego na szczycie radiotelefonu. 
UWAGA: NIGDY nie no� radiotelefonu trzymaj�c go za anten�. 
Nadawanie bez anteny mo
e zniszczy� radiotelefon. 
 
Klips do paska: 
Słu�y do zaczepiania radiotelefonu na pasku u�ytkownika. 
Aby przymocowa� klips: 

1. Wyjmij akumulator, je�eli jest podł�czony, 
2. Wsu� klips, a� usłyszysz „klikni�cie”. 

Aby zdj�� klips: 
1. Wyjmij akumulator, je�eli jest podł�czony, 
2. 	ci�nij klips i wysu� go w dół (patrz rysunek na str. 6 

oryginalnej instrukcji). 
 
 
Str.7 
 
Monta
 akumulatora: 
 
Przed monta�em lub wyj�ciem akumulatora wył�cz radiotelefon 
pokr�tłem [VOL]. 
 
Aby zainstalowa� akumulator: 
Wsu� akumulator po tylnej �cianie radiotelefonu w kierunku gniazda 
antenowego i zatrza�nij (wsuwaj do momentu, a� usłyszysz „klik”). 
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Aby wyj�� akumulator: 
Wci�nij w dół zaczep akumulatora i wysu� go w kierunku anteny. 
 
NIGDY nie instaluj lub wyjmuj akumulatora, gdy radiotelefon jest 
mokry lub zabrudzony. Mo�e to spowodowa� uszkodzenie 
radiotelefonu. 
 
Informacja! 
Je�eli nie mo�esz wł�czy� radiotelefonu po wymianie całkowicie 
naładowanego akumulatora, wykonaj nast�puj�ce czynno�ci. Wyjmij 
akumulator, odczekaj chwil� (ok. 10 sek.), a nast�pnie zainstaluj 
akumulator ponownie i wł�cz zasilanie. 
 
 
Str.8 
 
 
OBSŁUGA PODSTAWOWA 
 
USTAWIANIE CZ�STOTLIWO�CI 
 
U�YWAJ�C PRZYCISKÓW [�]/[�] 

1. Obracaj [VOL], aby wł�czy� zasilanie, nast�pnie wci�nij 
[CLR], aby wybra� tryb cz�stotliwo�ci, gdy na wy�wietlaczu 
funkcyjnym ukazuje si� numer komórki pami�ci. 

2. Wci�nij [�]/[�], aby ustawi� ��dan� cz�stotliwo�� 
Tylko dla IC-A15: 

• Dla IC-A15 dost�pny jest krok strojenia 1MHz; 
wci�nij [FUNC], a nast�pnie [�]/[�]. Wci�nij 
[FUNC] ponownie, aby wróci� do regularnego 
strojenia. 

U�YWAJ�C KLAWIATURY (tylko dla IC-A15) 
1. Obracaj [VOL], aby wł�czy� zasilanie, nast�pnie wci�nij 

[CLR], aby wybra� tryb cz�stotliwo�ci, gdy na wy�wietlaczu 
funkcyjnym ukazuje si� numer komórki pami�ci. 

2. Wci�nij 5 odpowiednich przycisków numerycznych 
wprowadzaj�c cz�stotliwo��. 

• Wci�nij [1], jako pierwsz� cyfr� 
• Gdy wprowadzona zostanie bł�dna cyfra, wci�nij 

[CLR], aby j� usun�� i powtórz krok 2 
• Wci�nij [ENT], aby wprowadzi� kolejne zera 
• Jako pi�ta cyfra wprowadzone mog� by� tylko: [2], 

[5] lub [7] 
PRZYKŁAD:  

• 111.225MHz: wci�nij [1], [1], [1], [2], [2] 
• 117.250MHz: wci�nij [1], [1], [7], [2], [5] 
• 120.000MHz: wci�nij [1], [2], [ENT] 
• 125.300MHz: wci�nij [1], [2], [5], [3], [ENT] 

 
 
Str.9 
 
 USTAWIANIE POZIOMU BLOKADY SZUMÓW 
 
Radiotelefon posiada obwód blokady szumów, wyciszaj�cy 
niepo��dany hałas, gdy nie jest odbierany �aden sygnał. 
 

1. Wci�nij [SQL�] lub [SQL�], aby wybra� poziom blokady 
szumów 

• „SQL—0” to blokada otwarta, „SQL—10” to blokada 
ciasna 
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• Gdy blokada jest otwarta, na wy�wietlaczu ukazuje 
si� wskanik „RX” 

2. Poczekaj 1 sek., po której wracaj� poprzednie wskazania 
 
 
FUNKCJA BLOKADY  
 
Funkcja blokady przeciwdziała przypadkowej zmianie 
cz�stotliwo�ci lub aktywacji niepo��danej funkcji. 

1. Wci�nij [„kluczyk”], aby wł�czy� funkcj� blokady 
• Na wy�wietlaczu ukazuje si� ikona kluczyka 

2. Aby funkcj� wył�czy�, wci�nij i przytrzymaj [„kluczyk”] 
przez 2 sek. 

 
 
Str.10 
 
ODBIÓR 
 

1. Obracaj [VOL], aby wł�czy� radiotelefon 
2. Wci�nij [SQL�] kilkakrotnie, aby otworzy� blokad� 

szumów. 
• Wybierz poziom blokady szumów 0 

3. Obracaj�c [VOL] ustaw poziom audio 
4. Wci�nij [SQL�] kilkakrotnie, a� do całkowitego wyciszenia 

szumu 
• Wskanik „RX” znika z wy�wietlacza 

5. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� korzystaj�c z 
przycisków[�]/[�] lub klawiatury 

6.  Gdy na ustawionej cz�stotliwo�ci odebrany zostaje sygnał: 
• Ukazuje si� wskanik „RX” 

• Otwiera si� blokada szumów i audio emitowane jest z 
gło�nika. 

Gdy blokada zaci�gni�ta jest za ciasno (wysoki poziom) mo�e si� 
ona nie otwiera� w przypadku słabych sygnałów. Aby odbiera� 
słabsze sygnały poluzuj blokad� (ustaw na ni�szy poziom). 
 
 
NADAWANIE 
 
UWAGA: Aby przeciwdziała� zakłóceniom, nasłuchuj przez chwil� 
wybran� cz�stotliwo�� zanim rozpoczniesz nadawanie. Je�eli 
cz�stotliwo�� jest zaj�ta, poczekaj a� si� zwolni. 
OSTRO�NIE: Nadawanie bez anteny mo�e doprowadzi� do 
zniszczenia radiotelefonu. 
 

1. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� korzystaj�c z przycisków 
[�]/[�] lub klawiatury (tylko dla IC-A15) 

2. Wci�nij i przytrzymaj [PTT}, aby nadawa� 
• Ukazuje si� wskanik „TX” 

3. Mów do mikrofonu normalnym głosem 
• Nie trzymaj mikrofonu zbyt blisko ust i nie mów za 

gło�no, mo�e to zakłóci� sygnał. 
4. Zwolnij [PTT], aby przej�� na odbiór 

  
UWAGA: Funkcja licznika karnego (Time-Out-Time) 
Aby zapobiec zbyt długiemu okresowi nadawania, zgodnie z 
przyj�tymi regulacjami, IC-A15/S posiada funkcj� licznika karnego. 
Przerywa on nadawanie po upływie okre�lonego czasu ci�głej 
transmisji. Funkcja licznika karnego jest ustawiana w trybie SET. 
Patrz szczegóły str.23 
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Str.11 
 
FUNKCJA SIDE TONE 
 
Gdy u�ywasz zestawu nagłownego (innego producenta), radiotelefon 
podaje Twój nadawany głos na jego słuchawki, celem 
monitorowania. Je�eli chcesz korzysta� z funkcji, podł�cz 
dodatkowy zestaw nagłowny (obok zestawu wymagany jest równie� 
kabel z adapterem OPC-499) (str.34) 
 
USTAWIANIE POZIOMU FUNKCJI SIDE TONE 

1. Wci�nij [PTT], aby wł�czy� tryb nadawania 
2. Podczas nadawania, wci�nij [�]/[�] ustawiaj�c poziom 

funkcji 
• Ustawienie „ST-0” to funkcja wył�czona, „ST-10” to 

poziom maksymalny 
 
WA�NE! Wybierz poziom „ST-0”, gdy podł�czony jest 
mikrofonogło�nik, inaczej Twój głos b�dzie słyszalny w gło�niku 
podczas nadawania 
 
OSTRO�NIE! NIGDY nie obsługuj radiotelefonu z zestawem 
nagłownym nastawionym na wysoki poziom gło�no�ci przez długi 
okres czasu. Mo�esz do�wiadcza� dzwonienia w uszach. W takim 
przypadku zredukuj gło�no�� (poziom funkcji side tone) lub przerwij 
prac�. 
 
 
 
 
 

POD�WIETLENIE WY�WIETLACZA 
 
Radiotelefon IC-A15/S posiada mo�liwo�� pod�wietlenia 
wy�wietlacza LCD, wygodnej funkcji podczas pracy w 
ciemno�ciach. 
 

• Wci�nij [LIGHT], aby wł�czy� lub wył�czy� 
pod�wietlenie 

WA�NE! Wył�cz pod�wietlenie, gdy nie jest ono konieczne. 
 
 
WSKA�NIK AKUMULATORA 
 
Wskanik akumulatora ukazuje si� lub miga, gdy moc akumulatora 
obni�a si� poni�ej okre�lonego poziomu. Podł�czony akumulator 
wymaga wówczas naładowania. 
Wskanik ukazuje si�, gdy akumulator jest bliski wyczerpania, miga, 
gdy naładowanie jest absolutnie konieczne. 
Gdy pomimo migania wskanika akumulator nie zostanie 
naładowany, radiotelefon emituje długi sygnał dwi�kowy i zasilanie 
jest automatycznie wył�czane. 
 
 
Str.12 
 
TRYB PAMI�CI 
 
Radiotelefon IC-A15 posiada 200 komórek pami�ci (20x10 banków; 
ustawienie fabryczne) a radiotelefon IC-A15S posiada 100 komórek 
pami�ci, do zapisu najcz��ciej u�ywanych cz�stotliwo�ci. 
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1. Wci�nij [MR], aby wybra� tryb pami�ci 
• Ukazuje si� wskanik pami�ci i krótko wy�wietlany 

jest numer pami�ci. 
• W IC-A15 wy�wietlany jest równie� numer banku 

pami�ci 
U
ywaj�c [�]/[�]: 
2. Wci�nij [�]/[�], aby wybra� numer ��danej komórki 

pami�ci 
 

U
ywaj�c klawiatury – tylko dla IC-A15:  
2 Wci�nij 2 odpowiednie przyciski numeryczne (00 do 99, 

zale�nie od ustawienia banku), aby wybra� ��dany numer 
komórki pami�ci, a nast�pnie wci�nij [ENT] 

• Numer pami�ci wy�wietlany jest bardzo krótko, po nim 
ukazuje si� zaprogramowana cz�stotliwo�� (lub opis 
pami�ci, je�eli jest zaprogramowany). 

• Gdy w wybranym banku nie jest zaprogramowana �adna 
komórka pami�ci, wybór komórki jest niedost�pny. 

 
 
WYBÓR BANKU PAMI�CI 
(dostpne tylko dla IC-A15) 
 
200 komórek pami�ci radiotelefonu IC-A15 podzielonych jest na 
banki pami�ci (zale�nie od ustawie� dost�pnych jest do 10 banków), 
celem ich prostego pogrupowania. 
 

1. Wci�nij [MR], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [BANK](3), aby wej�� w tryb 

wyboru banku pami�ci 

3. Wci�nij [�]/[�] lub odpowiednie przyciski numeryczne ([0] 
do [9]), wybieraj�c ��dany numer banku pami�ci, a nast�pnie 
wci�nij [ENT] 

4. Wci�nij [�]/[�], lub 2 odpowiednie przyciski numeryczne, a 
nast�pnie [ENT], aby wybra� ��dan� komórk� pami�ci 

 
 
Str.13 
 

 
PROGRAMOWANIE KOMÓRKI PAMI�CI 
 
Zaprogramuj najcz��ciej u�ywane cz�stotliwo�ci w nast�puj�cy 
sposób: 
 
Dla IC-A15 

1. Wci�nij [CLR], aby wybra� tryb cz�stotliwo�ci, je�eli 
konieczne 

2. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� (str.8) 
3. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [MW](MR), aby wej�� w tryb 

zapisu w pami�ci 
• Wskanik pami�ci zaczyna miga� 
• Gdy wybrana zostaje pusta komórka pami�ci, nie jest 

wy�wietlana �adna cz�stotliwo�� 
4. Wci�nij [�]/[�] wybieraj�c ��dany numer komórki pami�ci 

• Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [BANK](3), aby wej�� w 
tryb wyboru banku. Nast�pnie wci�nij [�]/[�] lub 
odpowiednie przyciski numeryczne ([0]-[9]), zako�cz 
[ENT] wybieraj�c numer banku, je�eli konieczne. 

5. Wci�nij [ENT], aby zaprogramowa� ustawienie w komórce 
pami�ci i wróci� do trybu cz�stotliwo�ci 
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PRZYKŁAD: Programowanie 118.125MHz w komórce pami�ci nr 
9, banku pami�ci nr 3. 
 
 
 
Str.14 
 
Dla IC-A15S: 

1. Wci�nij [CLR], aby wybra� tryb cz�stotliwo�ci, je�eli 
konieczne 

2. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� (str.8) 
3. Wci�nij i przytrzymaj [MR] przez 1 sek., aby wej�� w tryb 

zapisu w pami�ci 
• Wskanik pami�ci zaczyna miga� 
• Gdy wybrana zostaje pusta komórka pami�ci, nie jest 

wy�wietlana �adna cz�stotliwo�� 
4. Wci�nij [�]/[�] wybieraj�c ��dany numer komórki pami�ci 
5. Wci�nij i przytrzymaj [MR] przez 1 sek., aby 

zaprogramowa� ustawienie w komórce pami�ci i wróci� do 
trybu cz�stotliwo�ci 

 
PRZYKŁAD: Programowanie 123.450MHz w komórce pami�ci nr 
51. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str.15 
 
 
OPISY PAMI�CI 
 
Zamiast zaprogramowanej cz�stotliwo�ci mo�e by� wy�wietlany 8-
znakowy opis komórki pami�ci. 
 
PROGRAMOWANIE OPISÓW PAMI�CI 
 

1. Ustaw ��dan� cz�stotliwo�� w trybie cz�stotliwo�ci (str.8) 
2. Wejd w tryb zapisu w wybranej pami�ci 

• Dla IC-A15: wci�nij [FUNC], a nast�pnie [MW](MR) 
• Dal IC-A15S: wci�nij i przytrzymaj [MR] przez 1 sek. 

3. Wybierz ��dan� komórk� pami�ci do zaprogramowania 
przyciskami [�]/[�] (lub u�ywaj�c klawiatury i przycisku 
[ENT] – tylko dla IC-A15) 

4. Wci�nij krótko [MR], aby wej�� w tryb programowania opisu 
pami�ci 
• Na wy�wietlaczu ukazuje si� „_________” a 1 cyfra 

zaczyna miga� 
 
Dla IC-A15: 
5. Wci�nij kilka razy odpowiedni przycisk numeryczny, 

wybieraj�c ��dany znak (patrz tabela poni�ej) 
• Aby porusza� kursorem u�ywaj przycisków [�]/[�] 
• Kursor porusza si� do przodu automatycznie, gdy 

wci�ni�ty zostaje inny przycisk 
• Aby usun�� znak, nadpisz go spacj� (wy�wietlan� jako 

„_”) 
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6. Wci�nij [ENT], aby jednocze�nie zaprogramowa� opis i 
cz�stotliwo�� 
• Wró� do wskaza� cz�stotliwo�ci 
• Gdy nie jest zaprogramowany �aden opis, wy�wietlacz 

wskazuje zaprogramowan� cz�stotliwo�� 
• Aby usun�� wprowadzony opis pami�ci, wci�nij [CLR] 

przed wci�ni�ciem [ENT] 
 

Dla IC-A15S: 
5 Wci�nij [�]/[�] kilka razy, wybieraj�c ��dany znak 

• Aby porusza� kursorem w przód, u�ywaj [MR] 
• Aby usun�� znak, nadpisz go spacj� (wy�wietlan� 

jako „_”) 
6 Wci�nij i przytrzymaj [MR] przez 1 sek., aby 
zaprogramowa� jednocze�nie opis i cz�stotliwo�� 

• Wró� do wskaza� cz�stotliwo�ci 
• Gdy nie jest zaprogramowany �aden opis, 

wy�wietlacz wskazuje zaprogramowan� cz�stotliwo�� 
• Aby usun�� wprowadzony opis pami�ci, wci�nij 

[CLR] przed wci�ni�ciem i przytrzymaniem [MR] 
przez 1 sek. 

 
 Dostpne znaki 
Przycisk Znak Przycisk Znak 
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

1, Q, Z 
2, A, B, C 
3, D, E, F 
4, G, H, I 
5, J, K, L 

[6] 
[7] 
[8] 
[9] 
[0] 

6, M, N, O 
7, P, R, S 
8, T, U, V 
9, W, X, Y 
0, _ (spacja), - 

 
 

Str. 16 
 
 
UWAGA: Gdy programujesz opis zaprogramowanej komórki 
pami�ci, wykonaj nast�puj�ce czynno�ci: 
 

1. Wybierz ��dan� komórk� pami�ci, której opis chcesz 
zaprogramowa� (str.12) 

 
Dla IC-A15: 
2. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie wci�nij [MW](MR) 

• Zawarto�� wybranej pami�ci jest kopiowana do trybu 
cz�stotliwo�ci i tryb cz�stotliwo�ci wybierany jest 
automatycznie 

3. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [MW](MR) ponownie 
4. Wci�nij krótko [MR], aby wybra� tryb programowania opisu 

pami�ci 
5. Wykonaj kroki 5 i 6 , jak opisano w rozdziale 

„Programowanie opisów pami�ci  - dla IC-A15, aby 
zaprogramowa� ��dany opis 

 
Dla IC-A15S: 
2 Wci�nij i przytrzymaj [MR] przez 1 sek. 

• Zawarto�� wybranej pami�ci jest kopiowana do trybu 
cz�stotliwo�ci i tryb cz�stotliwo�ci wybierany jest 
automatycznie 

3 Wci�nij i przytrzymaj [MR] przez 1 sek. ponownie 
4 Wci�nij krótko [MR], aby wybra� tryb programowania opisu 

pami�ci 
5 Wykonaj kroki 5 i 6 , jak opisano w rozdziale 

„Programowanie opisów pami�ci  - dla IC-A15S, aby 
zaprogramowa� ��dany opis 
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KOPIOWANIE ZAWARTO�CI PAMI�CI 
 
Funkcja ta kopiuje zawarto�� komórki pami�ci do trybu 
cz�stotliwo�ci. Jest to wygodne, gdy szukasz sygnałów dookoła 
cz�stotliwo�ci zaprogramowanej w okre�lonej komórce pami�ci. 
 

1. Wci�nij [MR], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Wybierz ��dan� komórk� pami�ci do skopiowania 

u�ywaj�c przycisków [�]/[�] (lub klawiatury 
numerycznej i [ENT] – tylko dla IC-A15) 

• Wybierz ��dany bank, je�eli konieczne 
 

Dla IC-A15: 
3. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [MW](MR), aby skopiowa� 

zawarto�� komórki pami�ci do trybu cz�stotliwo�ci 
• Tryb cz�stotliwo�ci jest wybierany automatycznie 

 
Dla IC-A15S: 
3 Wci�nij i przytrzymaj [MR] przez 1 sek., aby skopiowa� 

zawarto�� komórki pami�ci do trybu cz�stotliwo�ci 
• Tryb cz�stotliwo�ci jest wybierany automatycznie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str. 17 
 
 
OCZYSZCZANIE ZAWARTO�CI PAMI�CI 
(dostpne tylko dla IC-A15) 
 
Niepo��dane komórki pami�ci mog� zosta� oczyszczone. 
 

1. Wybierz ��dan� komórk� pami�ci do oczyszczenia (str.12) 
• Wybierz  ��dany bank, je�eli konieczne 

2. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie wci�nij i przytrzymaj [CLR] 
przez 1 sek. 

• Na wy�wietlaczu krótko ukazuje si� „__ __ __ __”, a 
nast�pnie kolejna komórka pami�ci 

 
 
 
Str.18 
 
SKANOWANIE 
 
RODZAJE SKANOWANIA 
Radiotelefon IC-A15/S posiada 2 rodzaje skanowania, zale�nie od 
potrzeb u�ytkownika. 
 
SKANOWANIE CZ�STOTLIWO�CI 
Powtarzaj�ce si� skanowanie wszystkich cz�stotliwo�ci całego 
zakresu.   
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SKANOWANIE PAMI�CI 
Powtarzaj�ce si� skanowanie wszystkich oznaczonych (TAG) 
komórek w banku pami�ci. Wykorzystywane do sprawdzania cz�sto 
u�ywanych komórek i pomijania zaj�tych zwykle kanałów, jak 
cz�stotliwo�ci wie�y kontrolnej. 
 
SKANOWANIE CZ�STOTLIWO�CI 
 

1. Wci�nij [CLR], aby wybra� tryb cz�stotliwo�ci 
2. Wci�nij [SQL�]/[SQL�], aby ustawi� poziom blokady 

szumów do punktu wyciszenia. 
 

Dla IC-A15: 
3. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie wci�nij [SCAN](2), aby 

rozpocz�� skanowanie 
• Gdy odebrany zostaje sygnał, skanowanie zatrzymuje 

si� do momentu jego zaniku 
• Aby zmieni� kierunek skanowania, wci�nij [�]/[�] 

 
     Dla IC-A15S: 

3 Wci�nij i przytrzymaj [�]/[�] przez 1 sek., aby 
rozpocz�� skanowanie  

 
4. Aby zatrzyma� skanowanie, wci�nij [CLR] 

 
Podczas skanowania miga kropka w odczycie cz�stotliwo�ci. 
 
 
 
 
 

Str.19 
 
 
SKANOWANIE PAMI�CI 
 
UWAGA: Aby rozpocz�� skanowanie pami�ci musisz oznaczy� 
(TAG) 2 lub wi�cej komórek pami�ci. 
 

1. Wci�nij [MR], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Wci�nij [SQL�]/[SQL�], aby ustawi� poziom blokady 

szumów do punktu wyciszenia. 
 

Dla IC-A15: 
3. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie wci�nij [SCAN](2), aby 

rozpocz�� skanowanie 
• Gdy odebrany zostaje sygnał, skanowanie zatrzymuje 

si� do momentu jego zaniku 
• Aby zmieni� kierunek skanowania, wci�nij [�]/[�] 

 
Dla IC-A15S: 
3 Wci�nij i przytrzymaj [�]/[�] przez 1 sek., aby rozpocz�� 

skanowanie 
• Gdy odebrany zostaje sygnał, skanowanie zatrzymuje 

si� do momentu jego zaniku 
• Aby zmieni� kierunek skanowania, wci�nij [�]/[�] 

 
4. Aby zatrzyma� skanowanie, wci�nij [CLR] 

Podczas skanowania miga kropka w odczycie cz�stotliwo�ci. 
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OZNACZANIE PAMI�CI  „TAG” 
 
Okre�lone komórki pami�ci mog� by� pomijane podczas 
skanowania. Funkcja oznaczania komórek pami�ci „TAG” dost�pna 
jest tylko podczas skanowania. 
 
Dla IC-A15: 

1. Wci�nij [MR], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Wybierz ��dan� komórk� pami�ci do oznaczenia (TAG) 
3. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [TAG](9), aby oznaczy� pami�� 
4. Aby usun�� oznaczenie „TAG”, powtórz powy�sze kroki 

 
Dla IC-A15S: 

1. Wci�nij [MR], aby wybra� tryb pami�ci 
2. Wybierz ��dan� komórk� pami�ci do oznaczenia (TAG) 
3. Wci�nij i przytrzymaj [LIGHT] przez 2 sek., aby oznaczy� 

pami�� 
4. Aby usun�� oznaczenie „TAG”, powtórz powy�sze kroki 

 
Dla kanałów oznaczonych (skanowanych), obok MCH na 
wy�wietlaczu ukazuje si� wskanik oznaczenia „�” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str.20 
 
 
POZOSTAŁE FUNKCJE 
 
FUNKCJA „HOME” 
 
Funkcja „Home” jest wygodna, gdy chcesz przywróci� ustawienia 
fabryczne radiotelefonu bez komórek pami�ci. Nast�puj�ce 
ustawienia radiotelefonu wróc� do ustawie� fabrycznych: 

• Tryb roboczy (tryb cz�stotliwo�ci lub pami�ci z 
cz�stotliwo�ci� lub numerem komórki pami�ci, w tym bank 
pami�ci*) 

• Ustawienia ANL 
• Dwi�k potwierdzaj�cy u�ycie klawiatury 
• Poziom blokady szumów 
• Poziom funkcji side tone 
• Wzmocnienie mikrofonu 
• U�ycie mikrofonu wewn�trznego 
• Ustawienie licznika karnego 

 
Ustawienia fabryczne mog� by� modyfikowane, dostosowuj�c je do 
preferencji u�ytkownika, przy u�yciu dost�pnego w wyposa�eniu 
dodatkowym oprogramowania CS-A14 

1. Wci�nij i przytrzymaj [CLR] przez 2 sek., aby przywróci� 
radiotelefon do ustawie� fabrycznych 

*tylko dla IC-A15 
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DOST�P DO CZ�STOTLIWO�CI 
ALARMOWEJ 121.5MHz 
(dostpne tylko dla IC-A15) 
 
Radiotelefon IC-A15 mo�e szybko przywoła� cz�stotliwo�� 
alarmow� 121.5 MHz. Funkcja mo�e by� aktywowana, nawet przy 
wł�czonej blokadzie klawiatury. 
 

1. Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [121.5](0), aby przywoła� 
cz�stotliwo�� alarmow�. 

2. Wci�nij [CLR], aby wróci� do trybu cz�stotliwo�ci 
 
Na wy�wietlaczu, przed odczytem cz�stotliwo�ci 121.500 ukazuje 
si� E. 
 
 
 
Str.21 
 
 
POTWIERDZAJ	CY SYGNAŁ D�WI�KOWY 
 
Istnieje mo�liwo�� ustawienia dwi�ku potwierdzaj�cego u�ycie 
klawiatury. 
 
Dla IC-A15: 

• Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [BEEP](8), aby wł�czy� lub 
wył�czy� dwi�k potwierdzaj�cy 

• Przez moment na wy�wietlaczu ukazuje si� ustawienie 
dwi�ku 

 

Dla IC-A15S: 
1. Obracaj�c [VOL] wył�cz radiotelefon 
2. Przy wci�ni�tych [�]/[�] obracaj [VOL], aby wej�� w tryb 

ustawie� 
3. Wci�nij kilka razy [MR], wybieraj�c parametr „BEEP” 
4. Wci�nij [�]/[�] wybieraj�c ustawienie ON (wł�czony) lub 

OFF (wył�czony) 
5. Wci�nij [CLR], aby wróci� do trybu cz�stotliwo�ci 

 
FUNKCJA ANL 
 
Funkcja ANL (automatyczny ogranicznik szumu) redukuje przy 
odbiorze składowe szumów, jak np. dwi�k zapłonu silnika.  
 
Dla IC-A15: 

• Wci�nij [FUNC], a nast�pnie [ANL](1), aby wł�czy� lub 
wył�czy� funkcj�. 

• Gdy funkcja jest aktywna, na wy�wietlaczu ukazuje si� 
„ANL” 

 
Dla IC-A15S: 

1. Obracaj�c [VOL] wył�cz radiotelefon 
2. Przy wci�ni�tych [�]/[�] obracaj [VOL], aby wej�� w tryb 

ustawie� 
3. Wci�nij kilka razy [MR], wybieraj�c parametr „ANL” 
4. Wci�nij [�]/[�] wybieraj�c ustawienie ON (wł�czony) lub 

OFF (wył�czony) 
• Gdy funkcja jest wł�czona, na wy�wietlaczu ukazuje 

si� wskanik „ANL” 
5. Wci�nij [CLR], aby wróci� do trybu cz�stotliwo�ci 
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Str.22 
 
 
TRYB USTAWIE
 
 
Tryb ustawie� SET jest u�ywany do programowania rzadko 
zmienianych warto�ci i ustawie� funkcji. 
 
WEJ�CIE W TRYB USTAWIE� 

1. Obracaj�c [VOL] wył�cz radiotelefon 
2. Przy wci�ni�tych [�]/[�] obracaj [VOL], aby wej�� w tryb 

ustawie� 
3. Wci�nij kilka razy [MR], wybieraj�c ��dany parametr lub 

funkcj� 
4. Wci�nij [�]/[�] wybieraj�c ustawienie lub warto�� 
5. Wci�nij [CLR], aby wróci� do trybu cz�stotliwo�ci 

 
Tylko dla IC-A15 
Wci�nij [FUNC], a nast�pnie wci�nij i przytrzymaj [SET](ENT) 
przez 1 sek., aby wej�� w tryb ustawie�. 
 
Informacja! 
Ustawienia fabryczne zawarto�ci trybu ustawie� mog� by� 
zmienione przy u�yciu oprogramowania CS-A14. Ustawienia 
fabryczne mog� by� równie� przywołane poprzez funkcj� „Home”. 
 
ZAWARTO�� TRYBU USTAWIE� 
 
ANL – funkcja ANL 
Ustawia funkcj� automatycznego ogranicznika szumu, redukuj�c 
przy odbiorze składowe szumów, jak np. dwi�k zapłonu silnika. 
 

BEEP – d�wik potwierdzaj�cy u
ycie klawiatury. 
Dwi�k emitowany przy wci�ni�ciu jakiegokolwiek przycisku. 
 
MIC – wzmocnienie mikrofonu 
Zale�nie od potrzeby ustawione by� mo�e wzmocnienie 
wewn�trznego mikrofonu. 
„H” (wysokie), „M” (�rednie) i „L” (niskie) to dost�pne ustawienia. 
 
Str.23 
 
 
I.MIC – u
ycie wewntrznego mikrofonu 
Wewn�trzny mikrofon mo�e by� wył�czony do pracy z zestawem 
nagłownym. 
Ustawienie zapobiega niepo��danej transmisji fonii/szumu z 
wewn�trznego mikrofonu podczas obsługi [PTT] 
 
TOT – licznik karny 
Ustawia licznik karny czasu dopuszczalnego nadawania ci�głego. 
Funkcja przerywa nadawanie po upływie okre�lonego czasu ci�głej 
transmisji. 
Licznik mo�e by� ustawiony od 20 do 180 sek. (krokiem co 10 sek.) 
lub wył�czony (OFF). 
Pytaj dealera o szczegóły reguluj�ce dopuszczalny czas nadawania. 
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Str.24-25 
 
 
AKUMULATORY 

 
ŁADOWANIE AKUMULATORA 
 
ZASADY OSTRO�NO�CI PRZY ŁADOWANIU 
AKUMULATORA 
 
Nieprawidłowe u�ywanie akumulatorów litowo-jonowych mo�e 
spowodowa� zagro�enie po�arem i p�kni�cie akumulatora. 
Nieprawidłowe korzystanie z akumulatorów innego typu, mo�e 
doprowadzi� do ich zniszczenia i złego funkcjonowania. 
 
NIEBEZPIECZE�STWO! U�ywaj tylko ładowarek Icom 
przeznaczonych do okre�lonego typu radiotelefonu. 
 
Zasady ostro
no�ci dotycz�ce akumulatora: 
NIGDY nie uderzaj w akumulator. Nie u�ywaj akumulatora, który 
spadł, został silnie uderzony lub poddany działaniu du�ego ci�nienia. 
Uszkodzenie mo�e by� niewidoczne z zewn�trz. Nawet je�eli na 
powierzchni akumulatora nie wida� �adnych p�kni��, ogniwa 
wewn�trzne mog� by� pop�kane i stanowi� zagro�enie po�arem. 
NIGDY nie pozostawiaj akumulatora w temperaturze powy�ej 
+60°C. Wysoka temperatura, jak np. w pobli�u ognia, kuchenki, 
wewn�trz nagrzanego sło�cem samochodu lub w bezpo�rednim 
nasłonecznieniu, mo�e doprowadzi� do p�kni�cia akumulatora i jego 
zapalenia si�. Wysokie temperatury mog� równie� zakłóci� 
prawidłowe funkcjonowanie i skróci� �ywotno�� akumulatora. 

NIE wystawiaj akumulatora na działanie deszczu, �niegu, wody 
morskiej lub innych płynów. Nie ładuj i nie u�ywaj akumulatora 
wilgotnego. Je�eli si� zamoczy, wytrzyj go do sucha przed u�yciem. 
Sam akumulator nie jest wodoszczelny. 
NIGDY nie wrzucaj zu�ytych akumulatorów do ognia, mo�e to 
spowodowa� wybuch. 
NIGDY nie zwieraj styków i nigdy samodzielnie nie modyfikuj 
akumulatora. Mo�e to spowodowa� jego przegrzewanie, a w 
rezultacie p�kni�cie czy zapalenie si�. 
U�ywaj akumulatora tylko do okre�lonych przez producenta typów 
radiotelefonu. 
NIEBEZPIECZE�STWO! Je�eli płyn z wn�trza akumulatora 
dostanie si� do oczu mo�e spowodowa� nawet �lepot�. W takim 
wypadku wypłucz dokładnie oczy czyst� wod�, bez pocierania i 
natychmiast udaj si� do lekarza. 
OSTRZE�ENIE! Natychmiast przerwij korzystanie z akumulatora, 
gdy poczujesz dziwny zapach, akumulator rozgrzeje si�, zmieni kolor 
lub si� odkształci. Skontaktuj si� ze swoim dealerem. 
OSTRZE�ENIE! Natychmiast umyj czyst� wod� powierzchni� 
ciała, w miejscu jej kontaktu z płynem z wn�trza akumulatora 
NIGDY nie umieszczaj akumulatora w kuchence mikrofalowej, 
pojemniku ci�nieniowym lub kuchence indukcyjnej. Mo�e to 
doprowadzi� do zagro�enia po�arem. 
UWAGA! Zawsze u�ywaj akumulatora tylko w okre�lonym zakresie 
temperatur; z radiotelefonem: -20ºC do +55ºC; samego akumulatora: 
-20ºC do +60ºC. U�ytkowanie akumulatora poza podanym zakresem, 
doprowadzi do zakłócenia jego prawidłowej pracy i skrócenia 
�ywotno�ci. Zauwa�, �e zakres temperatury dla samego akumulatora 
jest szerszy ni� ten podany dla radiotelefonu. Tak, wi�c w tym 
zakresie, radiotelefon mo�e nie pracowa� prawidłowo. 
UWAGA! Skrócenie �ywotno�ci akumulatora mo�e nast�pi�, gdy 
akumulator jest pozostawiony w pełnym naładowaniu, całkowicie 
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rozładowany lub w warunkach ekstremalnych temperatur (powy�ej 
+45ºC) na dłu�szy okres czasu. Je�eli zamierzasz nie u�ywa� 
akumulatora przez długi czas, musi by� on odł�czony od 
radiotelefonu po rozładowaniu. Mo�esz u�ywa� akumulatora, do 
momentu wskaza� połowy pojemno�ci, a nast�pnie przechowywa� 
go w suchym miejscu, w temperaturze -20ºC do +50ºC, przy 
przechowywaniu przez okres 1 miesi�ca; w temperaturze -20ºC do 
+35ºC, przy przechowywaniu przez okres 3 miesi�cy i w 
temperaturze -20ºC do +20ºC przy przechowywaniu przez okres 1 
roku. 
 
Zasady ostro
no�ci podczas ładowania akumulatora 
NIGDY nie dokonuj ładowania akumulatora w rejonie wysokiej 
temperatury, jak w pobli�u ognia lub kuchenki, wewn�trz 
nagrzanego w sło�cu pojazdu lub bezpo�redniego nasłonecznienia. 
W takim �rodowisku aktywuje si� obwód zabezpieczaj�cy i 
ładowanie zostanie wstrzymane. 
NIE ładuj i nie pozostawiaj akumulatora w ładowarce przez okres 
dłu�szy ni� okre�lony w instrukcji. Je�eli akumulator nie został 
całkowicie naładowany po upływie okre�lonego w instrukcji czasu, 
wyjmij akumulator z ładowarki. Przedłu�enie ładowania poza czas 
okre�lony w instrukcji mo�e spowodowa� po�ar, przegrzanie lub 
zniszczenie akumulatora. 
NIGDY nie wkładaj do ładowarki akumulatora mokrego lub 
zabrudzonego. Mo�e to spowodowa� korozj� styków i zniszczy� 
ładowark�, nie jest ona wodoszczelna. 
NIE dokonuj ładowania w temperaturach wykraczaj�cych poza 
zakres: BC-179 (0ºC do +45ºC). Icom rekomenduje ładowanie w 
temperaturze +20ºC. Akumulator mo�e si� przegrza�, zniekształci�, 
je�eli ładowanie odbywa si� poza rekomendowanym zakresem 
temperatur. A dodatkowo, mo�e to zakłóci� prawidłow� prac� 
akumulatora i skróci� jego �ywotno��. 

Str.26 
 
ŁADOWANIE AKUMULATORA 
 
ŁADOWANIE WOLNE Z BC-179+BC-174 
 
Ładowarka BC-179 umo�liwia wolne ładowanie akumulatorów. 
Dodatkowo wymagane s�: zasilacz (mo�e by� dostarczony w 
zestawie z ładowark�, zale�nie od wersji) lub kabel do gniazda 
zapalniczki CP-22. 
 
Upewnij si�, �e radiotelefon jest wył�czony podczas ładowania 
akumulatora podł�czonego radia. 
 
UWAGA! 
NIE modyfikuj kabla CP-22. Mo�e to doprowadzi� do po�aru lub 
pora�enia pr�dem. 
UWA�AJ, aby nie odci�� lub urwa� kabla CP-22, gdy go podł�czasz 
lub odł�czasz z gniazda zapalniczki. 
 
Czas ładowania: 
Ok. 12 godz. (BP-232N) 
Kolory wska�nika ładowania na ładowarce: 
Pomara�czowy: pali si� podczas ładowania 
Zielony: ładowanie zako�czone 
Migaj�ce pomara�czowe lub zielone: problem z akumulatorem lub 
ładowark� 
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Str.27 
 
INSTALACJA AD-106 
 

1. Zainstaluj adapter AD-106 w zagł�bieniu ładowarki BC-
119N/ BC-121N. 

2. Podł�cz wtyki z ładowarki do adaptera a nast�pnie dokr�� go 
doł�czonymi w zestawie �rubami. Patrz rysunki na str. 27 
oryginalnej instrukcji. 

 
 
ŁADOWANIE SZYBKIE Z BC-119N + AD-106 
Ładowarka BC-119N dost�pna w wyposa�eniu dodatkowym, 
umo�liwia szybkie ładowanie akumulatorów. Konieczne s� 
wówczas: 
• Adapter  AD-106 
• Zasilacz AC (mo�e by� dostarczony w zestawie z BC-119N w 

niektórych wersjach) lub kabel zasilania (OPC-515L) 
ZWRÓ� uwag� na prawidłowe umieszczenie akumulatora 
wewn�trz ładowarki. 
Upewnij si�, �e radiotelefon jest wył�czony podczas ładowania 
akumulatora podł�czonego radia. 
 
 
Str.28 
 
ŁADOWANIE SZYBKIE Z BC-121N + AD-106 
Przy pomocy, dost�pnej w wyposa�eniu dodatkowym ładowarki 
wielopozycyjnej BC-121N mo�na ładowa� jednocze�nie 6 
akumulatorów.  
Wymagane s� wówczas: 

• 6 adapterów AD-106 zainstalowanych w zagł�bieniach ładowarki 

• Zasilacz AC BC-157 lub kabel zasilania (OPC-656)  
 
ZWRÓ� uwag� na prawidłowe umieszczenie akumulatora wewn�trz 
ładowarki. Patrz str.28 oryginalnej instrukcji 
 
Radiotelefon MUSI by� bezwzgldnie wył�czony przed 
wło
eniem do ładowarki. W przypadku ładowania 
akumulatora, przy wł�czonym radiotelefonie, mo
e ulec 
uszkodzeniu stopie� ko�cowy mocy, którego wymiana 
NIE JEST objta gwarancj�.  
 
 
Str.29 
 
POWIELANIE 
 
Powielanie umo�liwia szybki i łatwy transfer zaprogramowanych 
danych z jednego radiotelefonu na drugi lub danych z PC na 
radiotelefon przy u�yciu oprogramowania CS-A14. 
 
POWIELANIE RADIOTELEFON – RADIOTELEFON 

1. Podł�cz kabel do powielania OPC-478 do gniazda [MIC/SP] 
na radiotelefonie macierzystym i wtórnym 

• Radiotelefon macierzysty przesyła dane na 
radiotelefon wtórny. 

2. Przy wci�ni�tym [MR] obracaj [VOL], aby wej�� w tryb 
powielania (tylko na radiotelefonie macierzystym) 
• Gdy radiotelefon wchodzi w stan czuwania przed 

powielaniem, na wy�wietlaczu ukazuje si� „CLONE” 
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3. Wci�nij [PTT] na radiotelefonie macierzystym 
• Na wy�wietlaczu radiotelefonu macierzystego ukazuje 

si� „CL.OUT” 
• Na wy�wietlaczu radiotelefonu wtórnego ukazuje si� 

„CL.IN” 
4. Gdy powielanie jest zako�czone, wył�cz zasilanie i wł�cz je 

ponownie, aby wyj�� z trybu powielania. 
 
UWAGA: Powielanie pomi�dzy radiotelefonem IC-A15 i IC-A15S 
jest niemo�liwe. 
 
 
Str.30 
 
 
POWIELANIE Z U�YCIEM PC 
 
Dane mog� by� powielane na lub z komputera PC (Microsoft 
Windows 2000/XP i Windows Vista) przy u�yciu oprogramowania 
CS-A14 i dost�pnego w wyposa�eniu dodatkowym kabla OPC-478 
(typu RS-232C) lub OPC-478U (typu USB). 
Szczegóły patrz plik HELP w oprogramowaniu CS-A14. 
 
BŁ�D POWIELANIA 
 
Gdy na wy�wietlaczu ukazuje si� CL.ERROR, oznacza to, ze 
nast�pił bł�d w powielaniu. 
W takim przypadku oba radiotelefony automatycznie wracaj� do 
trybu czuwania a powielanie musi by� powtórzone. 
 
 
 

Str.31 
 
TABELA NAJCZ��CIEJ WYST�PUJ	CYCH 
PROBLEMÓW 
 
Je�eli radiotelefon zaczyna nieprawidłowo funkcjonowa�, sprawd 
poni�sz� tabel� zanim oddasz go do punktu serwisowego. 
 

PROBLEM MO�LIWA 
PRZYCZYNA 

ROZWI�ZANIE REF. 

Radiotelefon nie 
wł�cza si� 

*Wyczerpany akumulator 
*Nieprawidłowo 
podł�czony akumulator 

*Naładuj akumulator 
*Sprawd podł�czenie 
akumulatora 

Str.26-28 
Str.7 

Brak dwi�ku w 
gło�niku 

*Za wysoki poziom 
blokady szumów 
*Za niski poziom 
gło�no�ci 

*Ustaw blokad� szumów 
na warto�� progow� 
*Ustaw [VOL] na 
odpowiedni poziom 

Str.9 

Niemo�liwe 
nadawanie 

Wyczerpany akumulator Naładuj akumulator Str.26-28 

Nie mo�na 
zmieni� 
cz�stotliwo�ci 
roboczej lub 
komórki pami�ci 

Aktywna funkcja blokady 
klawiatury 

Wci�nij i przytrzymaj 
[kluczyk] przez 2 sek., aby 
wył�czy� funkcj� blokady 

Str.9 

Skanowanie nie 
rozpoczyna si� 

*�adna komórka w danym 
banku nie jest oznaczona 
do skanowania (TAG) 
*Otwarta blokada szumów 
 
*Nie ma 2 
zaprogramowanych 
pami�ci 

*Oznacz ��dane komórki 
pami�ci (TAG) 
 
*Ustaw poziom blokady 
szumów 
*Zaprogramuj 2 lub wi�cej 
komórek pami�ci 

Str.19 
 
 
Str.9 
 
Str.13, 14 

Brak dwi�ku Dwi�k jest wył�czony Wł�cz potwierdzaj�cy 
sygnał dwi�kowy 
Dla IC-A15: wci�nij 
[FUNC], a nast�pnie 
[BEEP](8) 
Dla IC-A15S: wł�cz 
dwi�k w trybie ustawie� 

 
 
Str.21 
 
 
Str.21, 22 
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WYMIANA BEZPIECZNIKA CP-22 
Je�eli bezpiecznik si� przepali lub radiotelefon przestanie 
funkcjonowa� podczas pracy z u�yciem kabla do gniazda 
zapalniczki CP-22, znajd ródło problemu je�eli mo�liwe i wymie� 
bezpiecznik na nowy (FGB 8A). 
Patrz ilustracja na str.31 oryginalnej instrukcji. 
 
 
 
Str.32 
 
DANE TECHNICZNE 
 
OGÓLNIE 
 
Zakres cz�stotliwo�ci:  118.000-136.975 MHz 
Emisja:    6K00A3E 
Odst�p mi�dzykanałowy:  25 kHz 
Ilo�� komórek pami�ci: 
 IC-A15:   200 (20x 10 banków pami�ci) 
 IC-A15S:   100 
Zasilanie: okre�lone przez producenta 

akumulatory Icom, 7.4V DC 
standard 

Zakres temperatury pracy: -20°C do +55°C 
Pobór mocy: 
 Tx 1.5A 
 Rx            czuwanie 50mA 
                 maks. Audio 500mA 
Zł�cze antenowe: BNC 50� 
Wymiary: 53x120x36.9mm 

Waga:  ok. 180g (bez akumulatora         
i anteny) 

 
 
NADAJNIK 
 
Moc wyj�ciowa: 5.0W (PEP) 
  1.5W (CW) 
Modulacja: modulacja niskiego poziomu  
Gł�boko�� modulacji: 85% 
Stabilno�� cz�stotliwo�ci: ±5 ppm 
Zakłócenia harmoniczne audio: poni�ej 10% (przy 85%+3dB 

mod.) 
Harmoniczne emisje niepo��dane: poni�ej -36dB 9z wyj�tkiem 

cz�stotliwo�ci roboczej  
±1MHz) 

Zł�cze zewn�trznego mikrofonu: 3-stykowe 2.5mm/150 � 
 
ODBIORNIK 
 
System odbioru: podwójna superheterodyna 
Cz�stotliwo�ci po�rednie: 46.35MHz/ 450MHz 
Czuło�� (12db SINAD): -3dB� 
Czuło�� blokady szumów (próg): poni�ej 0dB� 
Selektywno��: 6dB (powy�ej 7.5kHz) 
 60dB (poni�ej 25kHz) 
Odporno�� na zakłócenia: powy�ej 70dB 
Moc wyj�ciowa audio: powy�ej 700mW (wew. gło�nik) 
 powy�ej 500mW (zew. gło�nik) 
Szumy i zakłócenia w torze audio: powy�ej 40dB przy 90% mod. 
Gniazdo zew. gło�nika: 3-stykowe 3.5mm/8 � 
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Str.33 
 
WYPOSA�ENIE DODATKOWE 
 
AKUMULATORY 
• BP-230N akumulator litowo-jonowy – 7.4V/980mAh,  
• BP-232 akumulator litowo-jonowy – 7.4V/2000mAh,  
 
ŁADOWARKI 
• BC-119N szybka ładowarka stoj�ca + AD-106 adapter + BC-

145 zasilacz – do szybkiego ładowania akumulatorów, zasilacz 
AC dostarczony w zestawie, czas ładowania BP-232: ok. 3 godz. 

• BC-121N szybka ładowarka wielopozycyjna + AD-106 adapter 
(6 szt.) + BC-157 zasilacz – do szybkiego ładowania do 6 
akumulatorów jednocze�nie; zasilacz AC powinien by� 
zakupiony osobno; wymaganych jest 6 adapterów AD-106; czas 
ładowania BP-232: ok. 3 godz. 

• BC-160 szybka ładowarka stoj�ca + BC-145 zasilacz – do 
ładowania BP-230 i BP-232 

• BC-171 wolna ładowarka stoj�ca + BC-147 zasilacz – do 
wolnego ładowania BP-230 i BP-232 

• BC-179 wolna ładowarka stoj�ca + BC-174 zasilacz – do 
wolnego ładowania BP-230 i BP-232 

 
MIKROFONY 
• HM-173 mikrofonogło�nik  
 
KLIPSY DO PASKA 
• MB-94 klips typu aligator, taki sam jak w zestawie 
• MB-96F zawieszka do paska skórzanego 
 

KABLE ZASILANIA DC 
• CP-22 kabel do gniazda zapalniczki z wbudowanym 

konwerterem DC-DC; umo�liwia ładowanie z  12V/24V ródła 
zasilania DC zamiast zasilacza AC do BC-171/179 

• OPC-515L kabel zasilania do BP-119N, umo�liwia ładowanie z 
u�yciem 13.8 V ródła pr�du 

• OPC-656 kabel zasilania do BP-121N, umo�liwia ładowanie z 
u�yciem 13.8 V ródła pr�du 

 
POZOSTAŁE AKCESORIA 
• CS-A14 oprogramowanie do powielania + OPC-478/UC kabel 

do powielania. Umo�liwia szybkie i łatwe programowanie np. 
komórki pami�ci lub parametrów trybu ustawie�, z komputera za 
pomoc� kabla OPC-478 (RS-232C) lub OPC-478UC (typ USB) 

• OPC-499 kabel z adapterem do zestawu nagłownego. Gdy 
u�ywasz dodatkowego zestawu nagłownego innego producenta, 
poprzez kabel z adapterem radiotelefon podaje transmitowan� 
foni� na zestaw nagłowny celem jego monitorowania. 

• OPC-474 kabel do powielania pomi�dzy dwoma radiotelefonami 
 
Dostpne wyposa
enie dodatkowe mo
e si ró
ni� zale
nie od 
kraju. Pytaj o szczegóły swojego dealera. 
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Str.34 
 
PODŁ	CZENIE DODATKOWEGO ZESTAWU 
NAGŁOWNEGO 
 
PODŁ�CZENIE ADAPTERA OPC-499 
Gdy u�ywasz dodatkowego zestawu nagłownego innego producenta, 
poprzez kabel z adapterem radiotelefon podaje transmitowan� foni� 
na zestaw nagłowny celem jego monitorowania. Patrz str.11 
ustawianie poziomu funkcji „side tone”. 
 Patrz ilustracja na str.34 oryginalnej instrukcji. 
Zestaw nagłowny musi by� zakupiony osobno. 
Przycisk PTT: Je�eli wymagane, u�ywaj przycisku PTT z wtykiem o 
przek�tnej 3.5mm 
UWAGA! Niektóre zestawy nagłowne nie pracuj� prawidłowo z 
radiotelefonem IC-A15/S 
Dlatego pytaj swojego dealera o zestawy nagłowne kompatybilne z 
tym modelem radiotelefonu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tłumaczenie „ICOM Polska”, Sopot 2008 


