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Uživatelům 

 
Děkujeme vám, že používáte tuto radiostanici. Byla navržena tak, aby měla kromě 
moderního designu také rozumnou strukturu zaručující stabilní funkci. Jistě vyhoví 
rozdílným uživatelům požadujícím jak vysokou kvalitu, tak snadné ovládání a 
výborné vlastnosti. Věříme že budete spokojeni s tímto přístrojem a jeho 
mnohostranností. 
 
Tato příručka je určena pro model TH-UVF8d. 

 
 

Vítejte mezi uživateli radiostanic značky TYT 
 

 
 
 

Hlavní vlastnosti 
 

● Dvoupásmový transceiver s dvouřádkovým displejem a dvojitým systémem 
    standby. 
● 2 x 128 paměťových kanálů, 22 pamětí pro rozhlasový přijímač 
● Výběr frekvenčního kroku 12,5/25 KHz  
● Nouzová výzva 
● FM radiopřijímač 
● Nahazovací tón 1750Hz (volitelně) 
● 8 skupin šifrování 
● Signalizace MSK/DTMF/2-tón/5-tón (volitelně) 
● CTCSS/DCS 
● VOX s nastavitelnou citlivostí 
● Mnohokanálové a prioritní skenování 
● Pojmenování kanálu 
● Skupinová volání 
● Uvítací zpráva na displeji je nastavitelná 
● Hlasová nápověda 
● Programovatelná pomocí PC 
● Hlášení čísla kanálu 
● Umožňuje používat ANI kód   
● Klonování „po drátě“ 
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Vybalení a kontrola obsahu 
 
Opatrně vybalte radiostanici. Doporučujeme zkontrolovat přítomnost všech  
součástí uvedených v následující tabulce před zničením obalů. Pokud některá 
součást chybí nebo je poškozena dopravou, spojte se s námi co nejdříve. 
 
Dodávané příslušenství 
 

 
 

Anténa 

 
 

Akumulátor 

 
 

Klips na opasek 
 

 
 

Nabíjecí adaptér 

 
 

Nabíječ 

 
 

Návody k použití 
(angl. + tento) 
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Tipy pro použití 
 
Váš transceiver je velmi přesně navržený elektronický přístroj a mělo by s ním 
být zacházeno opatrně. Návrhy uvedené níže vám pomohou splnit záruční 
podmínky a umožní používání transceiveru po dlouhá léta. 
 

■ Nepokoušejte se otevírat přístroj. Neodborná manipulace může způsobit poruchu. 
 

■ Pokud používáte stabilizovaný zdroj, musí jeho výstupní napětí být mezi 6 a 8V,  
   jinak hrozí poškození transceiveru. 
 

■ Nenechávejte přístroj ležet na přímém slunci nebo v horkých prostorách. Vysoká 
   teplota zkrátí životnost přístroje a způsobí zvlnění nebo roztavení plastových dílů. 
 

■ Neukládejte přístroj do prašných nebo znečištěných prostorů. 
 

■ Udržujte transceiver čistý. Voda nebo pára způsobují korozi elektronických 
   obvodů. 
 

■ Pokud se z přístroje line zápach nebo kouř, okamžitě jej vypněte, odpojte nabíječku 
   nebo akumulátor a spojte se s prodejcem. 
 

■ Nikdy nevysílejte bez antény. 
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Obrázky přístroje 
 
 

 

 
 
 

Anténa 

 
 
 
 
 
 

BUSY/TX 
Indikátor svítí zeleně, když je 

rádio na přijmu a červeně, 
když vysílá  

 
MIC 

Zde je zabudován mikrofon 

   

 
 
Hlasitost  
 

A vypínač 
 
 
 
 
 
SPEAKER 
Zde je zabudován reproduktor  
 

 
 
 
Klávesnice 

 
 
 
 
 
 

Tlačítko CALL 
 

 

PTT tlačítko 
 

 
 
 
 

Tlačítko Monitor 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konektory pro externí 
mikrofon/reproduktor 
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Popis ikon na displeji 
 
Na displeji můžete během provozu transceiveru vidět různé ikony. Následující 
tabulka vám pomůže tyto ikony identifikovat a vysvětlit, když se objeví. 
 

 
 

 
Síla přijímaného signálu, indikace výkonu vysílače 

 Malý výkon vysílače 

 Dual-standby…  

 Úsporný režim 

 VOX je zapnutý 

 Směr kmitočtového odskoku v kmitočtovém režimu 

 Prohození kmitočtů TX/RX 

 Úzkopásmový provoz 

 Klávesnice je uzamčena 

 Skvelč je otevřený 

 Je zapnuto pípání tlačítek 

 Na této frekvenci je použit skrambler 

 Indikace kapacity akumulátoru 

 Je zapnuta CTCSS 

 Je zapnuta DCS 

 Je zapnuta 5-tónová signalizace 

 Je zapnuta 2-tónová signalizace 
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 Je zapnuta DTMF 

 Zobrazuje kanál v pohotovosti / vybranou operaci 

 Zobrazuje kanál v pohotovosti / vybranou operaci 

 ,  Poslední dvě desetinná místa údaje kmitočtu 

 Číslo kanálu nebo položky v menu 

 Kanál je obsazen 

 Indikace skenování v kanálovém režimu 

 
 

 
Popis tlačítek na klávesnici 
 

Zmačknutím klávesy  vyberete MENU funkci, nebo lze potvrdit frekvenčního 
nastavení. 

Zmačknutím klávesy  můžete přepínat mezi pásmy A a B. 
 

Zmačknutím klávesy  se lze pohybovat nahoru v určitém pásmu, nebo 
kanálovém režimu. 
 

Zmačknutím klávesy  se lze pohybovat dolu v určitém pásmu, nebo 
kanálovém režimu. 
 

Zmačknutím klávesy  lze vystoupit z kanálového režimu (Channel Mode – 
CH) nebo frekvenčního režimu (Frewquency Mode – VFO). 
 

Zmačknutím a přidržení klávesy   a zapnutí radia  - se dostanete do RESET 
režimu. 

Zmačknutím a přidržení klávesy  a zapnutí radia  - žádná akce. 
 

Zmačknutím a přidržení klávesy  a zapnutí radia  - žádná akce. 
 

Zmačknutím a přidržení klávesy  a zapnutí radia  - žádná akce.  
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Zmačknutím a přidržení klávesy  a zapnutí radia  - se dostanete do režimu 
mazání (delete) kanálů. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „1“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „2“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „3“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „4“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „5“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „6“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „7“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „8“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „9“. 
 

Zmačknutím klávesy   lze zadat frekvence nebo číslo kanálu „0“. 
 

 Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu SCAN - skenování. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu priority TX frekvence. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu VOX. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu HIGH/LOW nastavení 
výkonu. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu SQUELCH. 
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Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu WAIT/STANDBY. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu LED. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu COLOR. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu BEEP. 
 

Zmačknutím klávesy   - se dostanete do menu ANI. 
 
 

Zmačknutím klávesy   - posice kursoru vlevo při editace. 
 

Zmačknutím klávesy   - pozice kursoru vpravo při editace. 
 

Zmačknutím klávesy  - zapnutí/vypnutí FM rádia. 
 

Zmačknutím a přidržení klávesy  - lze uzamknout/uvolnit klávesy. 
 
 

Zmačknutím a přidržení klávesy  - lze spustit reversní frekvence. 
 

Zmačknutím klávesy   - lze zpustit alarm. 
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Pracovní režimy 
 
Kmito čtový režim (VFO mode) 
 

V tomto režimu pomocí tlačítek  nebo  můžete měnit kmitočty příjmu a 
vysílání, kdy lze i s klávesnice přímo zadávat frekvenci a ukládat kanály do paměti. 
 
 
Kanálově-kmitočtový režim (MR mode) 
 

Když uložíte do paměti kanál a v režimu VFO zmačkněte  , pak se dostanete 
do režimu MR. Frekvence se ukáže na displeje a číslo kanálu se ukáže vpravo.  
 
 
Kanálový režim (CH mode) 
 
Když uložíte do paměti kanál se dostanete do CH režimu.  

V pásmu A zmačkněte  potom pomocí šípek 

 nebo  můžete vybrat s následující možností: FREQ – kmitočtový režim, 
NAME – kanálový režim s editací jména, CHANNEL - kanálový režim s editací čísla 
kanálu. Stejně platí i pro pásmo B. 
 
 
FM rádiový režim (FM mode)  
 
TH-UVF8D dovoluje FM radiový příjem v kmitočtovém rozsahu: 87.00MHz do 
108.00MHz. Zmačknutím klávesy můžete vstoupit a také vystoupit z tohoto 
režimu. V tomto režimu můžete rovnou volit frekvence, které chcete poslouhat. 
 
 
MENU režim   

Zmačknutím klávesy  se dostanete do režimu MENU, kde je celkem 39 
možností, jak ukazuje následující tabulka s popisem MENU funkcí. 
 
 
RESET režim 

 Zmačknutím klávesy  a součastně zapnutím rádia sed dostanete do RESET 

režimu. Dalším zmačknutím klávesy  lze zadávat následující volby: 

1.  k výběru mezi VFO/FULL. 
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2. VFO: inicializuje všechna nastavení v kmitočtovém režimu. 
3. FULL: inicializuje všechna nastavení v kmitočtovém a paměťovém režimu. 

 
 
Popis MENU funkcí 
 

Číslo Displej Možnosti Popis položky 

1 SCAN / skenování 

 

2 TX.SEL EDIT/BUSY Priorita – výběr kanálu pro TX 

3 VOX 1 – 9 Nast. citlivosti VOXu 

4 POWER LOW/HIGH Nast. výkonu TX na zvoleném kanálu 

5 SQL 0 – 9 Nast. úrovně skvelče 

6 D.WAIT ON/OFF Zap./Vyp. funkce dual-standby 

7 LED ON/AUTO/OFF Nast. LED diody 

8 LIGHT COLOR1/COLOR2/COLOR3 Nast. barvy podsvícení displeje 

9 BEEP ON/OFF Zapnutí/vypnutí pípání od tlačítek 

10 ANI ON/OFF Zapnutí/vypnutí identifikač. kódu 

11 TOT OFF/30/…/270 Nast. času omezení vysílání 

Nast. zákazu vysílání je-li kanál obsa- 

12 BCLO OFF/WAWE/CALL zen nosnou vlnou/signalizací 

13 VOX.SW ON/OFF Zap./Vyp. funkce VOX 

14 ROGER ON/OFF Zap./Vyp. indikace konce vysílání 

15 DW ON/OFF Monitorování dvou kanálů 

16 RX.SAV ON/OFF Úsporná funkce při příjmu 

17 SCAN.S TIME/CARRY/SEEK Nastavení módu skenování 

18 AUTOLK ON/OFF Automatické uzamčení klávesnice 

19 VOICE ON/OFF Zap./Vyp. hlasového oznamování 

20 OPNSET OFF/DC/MSG Nast. displeje při zapnutí 

21 DC / Indikace napětí akumulátoru 

22 MSGSET / 1A @ Zpráva při zapnutí 

23 OFFSET 0,000 - 99,995MHz Nast. velikosti kmitočtového odskoku 

24 CHNAME - ,1, A, @ Nastavení jména kanálu 

25 C-CDC OFF/67,0/D023N Aktivace CTCSS/DCS pro TX/RX 
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26 R-CDC OFF/67,0/D023N Aktivace CTCSS/DCS pro RX 

27 T-CDC OFF/67,0/D023N Aktivace CTCSS/DCS pro TX 

28 S-D +/-/OFF Určení směru odskoku 

29 STEP 2.5/5K/6,25K/…/100 kHz Nastavení kroku ladění 

30 N/W WIDE/NARROW Nastavení kmitočtového zdvihu 

31 SEEK 67.0 / CTCSS skenování 

32 SEEK DO23N / DCS skenování 

33 APRO OFF/COMP/SCRA Ovládání hlasového procesoru 

34 DTMF ID / Požadavek identifikace DTMF 

35 LOCK MD ALL/PTT/KEY/KEY+S Režim uzamčení klávesnice 

36 LAMP T 1S….10S Nastavení času LED osvětlení 

37 A.DISP FREQ/NAME/CHANNEL režim pásma A 

38 B.DISP FREQ/NAME/CHANNEL režim pásma B 

39 RPT MD OFF/REVERSE/TALKARN reversní kmitočet/spojení nablízko 

 
 
Postup při nastavení funkce v MENU 
 

1. Zmačknutím klávesy  se dostanete do režimu MENU. 

2. Zmačknutím klávesy  lze vybrat požadovanou položku 
v MENU. 

3. Dalším zmačknutím klávesy  vám umožní zadat požadované nastavení 
pro vybranou funkci. 

4. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. 

5. Zmačknutím klávesy dvakrát se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 
 
Zkrácený popis nastavení v MENU  
 

1. Kmito čet/Kanál skenování. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete směr skenování. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte start 
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skenování. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

2.  Priorita – výběr kanálu pro TX.  Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi EDIT/BUSY. Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

3. Nastavení citlivostí VOXu. Zmačknutím   se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete úroveň od 1 až 9. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 
4. Nastavení výkonu TX na zvoleném kanálu. Zmačknutím  se na 

displej objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi HIGH/LOW výkonu. Dalším zmačknutím 

klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu.  

 
5. Nastavení úrovně skvelče. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete úroveň od 0 až 9. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 
6. Zapnutí/Vypnutí funkce dual-standby. Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi ON/OFF (zapnutí/vypnutí). Dalším 
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zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  
se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 
7.  Nastavení LED diody. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  
vyberete mezi ON/AUTO/OFF (zapnutí/auto/vypnutí). Dalším zmačknutím 

klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 
8. Nastavení barvy pod-svícení displeje. Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi 1/2/3 třemi barvami. Dalším zmačknutím 

klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 
9. Zapnutí/vypnutí pípání od tlačítek. Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi ON/OFF (zapnutí/vypnutí). Dalším 

zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  
se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 
10.  Zapnutí/vypnutí identifika čního Kódu. Zmačknutím  se na 

displej objeví .  Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi ON/OFF (zapnutí/vypnutí). Dalším 

zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  
se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 

11.  Nastavení času omezení vysílání. Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi OFF/30…/270s. Dalším zmačknutím klávesy 
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 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 
12.   Nastavení zákazu vysílání je-li kanál obsazen nosnou vlnou. Zmačknutím 

 se na displej objeví . Dalším zmačknutím klávesy 

 a  vyberete mezi OFF/WAVE/CALL. Dalším 

zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  
se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 

13.  Zapnutí/Vypnutí funkce VOX . Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi ON/OFF. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. 

Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního 
režimu. 

 

14.  Zapnutí/Vypnutí indikace konce vysílání. Zmačknutím  se na 

displej objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi ON/OFF. Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 

15.  Monitorování dvou kanálů. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi ON/OFF. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. 

Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního 
režimu. 
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16.  Úsporná funkce při příjmu. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi ON/OFF. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. 

Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního 
režimu. 

 

17.  Nastavení módu skenování. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi TO/CO/SE. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 

18.  Automatické uzamčení klávesnice. Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi ON/OFF. Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 

19.  Zapnutí/Vypnutí hlasového oznamování.  Zmačknutím  se na 

displej objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi ON/OFF. Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 

20.  Nastavení displeje při zapnutí. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi OFF/DC/MSG. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 
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výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu.  

 

21.  Indikace napětí akumulátoru. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Ukáže se napětí akumulátora. Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 

 

22.  Zpráva při zapnutí. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a   lze 

editovat zprávu při zapnutí. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu.    

 

23.  A. Nastavení velikosti kmitočtového odskoku. Zmačknutím  se 

na displej objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete z 0.000 až 99.9975MHz. Dalším zmačknutím 

klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu.    

 

B. Názvu kanálu. Zmačknutím  se na displej objeví . 

Dalším zmačknutím klávesy  a  vyberete mezi 

ON/OFF. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím 

klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního režimu.  
 

24.  Editace názvu kanálu.  Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a   lze 
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zadat název kanálu. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. 

Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode)  
pohotovostního režimu.     

 

25.   Aktivace CTCSS/DCS pro TX/RX. Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi OFF/QT/DCS. Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu.  

 

26.  Aktivace CTCSS/DCS pro RX. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi OFF/QT/DCS. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 

27.  Aktivace CTCSS/DCS pro TX. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi OFF/QT/DCS. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu.  

 

28.  Určení směru odskoku. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi  +/- . Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. 

Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního 
režimu. 
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29.  Nastavení kroku ladění. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  
vyberete mezi  2.5K/5K/6.25K/10K…100K . Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu.  

30.   Nastavení kmitočtového zdvihu. Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  a 

 vyberete mezi  WIDE/NARROW. Zmačknutím klávesy 

 se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního režimu. 
 

31.   CTCSS skenování.  Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy odstartujete skenování. 

Dalším zmačknutím klávesy   můžete změnit směr 

skenování. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 

32.  DCS skenování. Zmačknutím  se na displej objeví . 

Dalším zmačknutím klávesy odstartujete skenování. Dalším 

zmačknutím klávesy   můžete změnit směr skenování. 

Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního 
režimu. 

 

33.  Ovládání hlasového procesoru. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  
vyberete mezi  OFF/COMPNDE/SCRMB 1-8. Dalším zmačknutím klávesy 

 potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do 
(STANDBY mode) pohotovostního režimu. 
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34.   Požadavek identifikace DTMF.  Zmačknutím  se na displej 

objeví . Dalším zmačknutím klávesy  se objeví 

požadavek na identifikace DTFM. Dalším zmačknutím klávesy  

potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY 
mode) pohotovostního režimu. 

 

35.  Režim uzamčení klávesnice. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi  ALL/PTT/KEY/KEY+S. Dalším zmačknutím klávesy  

potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY 
mode) pohotovostního režimu. 

 

36.  Nastavení času LED osvětlení. Zmačknutím  se na displej objeví 

. Dalším zmačknutím klávesy  a  

vyberete mezi  1S/2S…./10S. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 

37.   Režim pásma A. Zmačknutím  se na displej objeví . 

Dalším zmačknutím klávesy  a  vyberete mezi  

FREQ/NAME/CHANNEL. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 

výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 

38.  Režim pásma B.  Zmačknutím  se na displej objeví . 

Dalším zmačknutím klávesy  a  vyberete mezi  

FREQ/NAME/CHANNEL. Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte 
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výběr. Zmačknutím klávesy  se vrátíte do (STANDBY mode) 
pohotovostního režimu. 

 
39.  Režim převáděče - reversní kmitočet/spojení nablízko. Zmačknutím 

 se na displej objeví . Dalším zmačknutím klávesy 

 a  vyberete mezi  OFF/REVERSE/TALKARN. 

Dalším zmačknutím klávesy  potvrdíte výběr. Zmačknutím klávesy 

 se vrátíte do (STANDBY mode) pohotovostního režimu.  
 
 
 
 
Podrobný popis funkcí 
 
1.Nastavení módu skenování a vlastní skenování.  Viz menu č.1 a menu č.17. 
V režimech VFO/MR/CH tato stanice umožňuje skenovat jak současné pásmo také i paměťové 
kanály.  

Postupte podle menu č.1 a zmačkněte klávesu  k nastartování skenování. Potom pomocí 

kláves  můžete změnit směr skenování. Když se skenování zastaví , lze 
zmačknout klávesu PTT  k zastavení skenování. K dočasnému zastavení lze použit klávesu MONI . 

Zmačkněte zase klávesu  k ukončení skenovaní funkce radiostanice.  
 
Postupte podle menu č. 17 k nastavení módu skenování. Standardní je: TO. 
Jsou tří možností nastavení módu (režimu) skenování: 
1.TO. V tomto režimu skenování se rádio zastaví na signály na které narazí a zůstane zde na určitý 
čas. Jestli-že nepodniknete žádnou akci k zakázaní skenování pak rádio bude pokračovat i když je 
tento signál nadále silný. 
2. CO. V tomto režimu skenování se rádio zastaví na signály na které narazí a zůstane zde dokud 
jsou signály dostatečně silné. Když nosná spadne, pak rádio bude pokračovat ve skenování. 
3. SE. V tomto režimu skenování se rádio zastaví na signály na které narazí a zůstane zde dokud ne 
spustíte znovu další skenování manuálně.  
 
2. Priorita vysílání. Viz menu č.2. Tato radiostanice dovoluje vysílat na jiné pásmo, než na 
kterém v současné době pracuje. 
Postupte podle menu č.2 k výběru priority vysílání. Standardní je: EDIT. 
1.EDIT. Rádio bude vysílat na vybraném pásmo. 
2.BUSY.  Rádio bude vysílat na posledně použitém pásmo.  
 
3.Zapnutí/Vypnutí funkce VOX a nastavení citlivostí VOXu.  Viz menu č.3 a č.13. 
Funkce VOX poskytuje automatické vysílání/příjem na základě výskytu hlasového signálu na 
mikrofonu. Jestli-že máte zapnutý VOX na ON, pak nepotřebujete mačkat PTT klávesu k vysílání a 
není nutné používat VOX sluchátka k využití funkce VOXu. 
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Postupte podle manu č. 13. nastaveno volby ON/OFF VOXu. Standardní je: OFF. 
Když si aktivujete (vyberete ON), tj. zapnete VOX funkce, pak se na displeje objeví ikonka 
„VOX“. 
Postupte podle manu č.3 k nastavení citlivostí VOXu. Zde je 9 úrovní citlivostí. Čím větší úroveň, 
tím citlivější nastavení VOXu bude. 
Tato radiostanice poskytuje v nastavení „Hang-Time“ na VOXu (vysílání/příjem se opožďuje po 
výskytu mluvení) podle programového (softwarového) nastavení. 
 
4.Nastavení výkonu TX na zvoleném kanálu.   Viz menu č. 4. 
Tato funkce dovoluje nastavit výkon LOW – 0.5 W a HIGH – 5W.  
Postupte podle menu č. 4 k nastavení výkonu na vybraném kanálu. 
HIGH: výkon 5W. 
LOW: výkon 0.5W. Po tomto nastavení se objeví na displeje ikonka „L“. 
 
5.Nastavení úrovně skvelče. Viz menu č.5 
Tato funkce dovoluje nastavit úroveň v rozmezí 0 až 9. Standardní nastavení je: 5. 
Tato funkce dovoluje utlumit šum na pozadí když přijímáte signál. Kromě toho tato funkce 
významně chrání baterky před vybití.  
 
6. Zapnutí/Vypnutí funkce Dual Wait/Standby. 
Viz menu č. 6.  
Tato funkce dovoluje přijímat signály na sub pásmo i když pracujete současně na daném pásmu. 
Vlastně zapnutí této funkce na ON – standardní nastavení – dovoluje hlídat oba kanály. 
 
7. Režim displeje LED.      
Viz menu č. 7.  
Tato funkce umožňuje výběr režimu LED diody. Standardní nastavení je: AUTO. 
ON: LED svítí na displeje celou dobu. 
AUTO:  LED svítí jen po dobu zmačknutí klávesy a 3s po tom. 
OFF: svícení LED je zakázáno 
 
8. Nastavení barvy pod-svícení displeje.  
Voz menu č. 8. 
Tato funkce umožní následující pod-svícení displeje: 

1. Červeně. 
2. Oranžové. 
3. Modré. 

 
9. Zapnutí/vypnutí pípání od tlačítek.  
Viz menu č. 9. 
Tato funkce umožní zapnutí pípaní tlačítek. Standardní je: ON. 
 
10. Zapnutí/vypnutí identifika čního Kódu.  
Viz manu č. 10. 
Tato funkce umožní odeslání identifikačního kódu stanice pokud a další stanice to mohou přijímaou 
pokud mají aktivovanou tuto funkci. Standardní je: OFF. 
  
11. Nastavení času omezení vysílání.  
Viz menu č. 11. 
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Tato funkce poskytuje bezpečné vypnutí vysílání na předem naprogramovanou hodnotu času.  
Nedovoluje nekontrolovatelně dlouhé vysílání a tím pádem chrání baterky před destrukcí. 
Postupte podle menu č.11 nastavení času omezení vysílání. Standardní je: OFF. 
 
12. Nastavení zákazu vysílání je-li kanál obsazen nosnou vlnou.   
Viz menu č.12. 
Tato funkce nedovoluje vysílání na kanále, který je obsazen a chrání vlastně komunikace před 
náhodnému přerušení. 
Postupte podle menu č.12. Standardní nastavení je: OFF. 
OFF: funkce BCLO je vypnutá. 
WAVE: PTT bude zakázáno v případě, že frekvence je obsazené. 
CALL: PTT bude zakázáno v případě, že frekvence a CTCSS jsou stejná.  
 
13. Zapnutí/Vypnutí indikace konce vysílání.  
Viz menu č. 14. 
Tato funkce umožňuje vyslání pípnutí k indikaci konce vysílání. 
Standardní nastavení je: OFF.  
 
14. Monitorování dvou kanálů.  
Viz menu č. 15. 
Tato funkce umožňuje sledování vysílání, když posloucháte rádio FM a nechcete ztratit žádné 
zavolání na určitém kanále. 
Standardní nastavení je: OFF.  
 
15. Úsporná funkce při příjmu.  
Viz menu č. 16. 
Tato funkce významně redukuje postupné vybytí baterek a je možné, že přeruší příjem dat.   
Standardní nastavení je: OFF.  
 
16. Automatické uzamčení klávesnice.  
Viz menu č. 18. 
Tato funkce umožňuje uzamčení klávesy automaticky, v případě že do 5-ti sekund nedojde k žádné 
operace. 
Standardní nastavení je: OFF.  

Lze uzamknout rádio manuálně zmačknutí klávesy .Použití stejné klávesy lze rádio zase 
odemknout. 
 
17. Zapnutí/Vypnutí hlasového oznamování.   
Viz menu č. 19 
Tato funkce umožňuje zapnutí/vypnutí hlasového oznamování. 
Standardní nastavení je: ON.  
 
18. Nastavení displeje při zapnutí. Indikace napětí akumulátoru. Zpráva při 
zapnutí.  
Viz menu č. 20/21/22. 
Standardní nastavení je: OFF.  
OFF: ukáže verze modelu 
DC: ukáže napětí akumulátoru. 
MSG: ukáže zprávu po zapnutí rádia. 
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Postupte podle menu č. 21 ke kontrole stavu napětí akumulátoru. 
Postupte podle menu č. 22 k editace zprávy, která se objeví po zapnutí rádia. 
  

19. Nastavení velikosti kmitočtového odskoku a určení směru odskoku pro 
převáděče.  
Viz menu č. 23/28. 
Převaděčové stanice jsou umístěny na vyšší místa hor a umožňují velké rozšíření komunikačního 
dosahu ručních a mobilních uživatelských radiostanic. 
Postupte podle menu č. 23 k nastavení rozsahu kmitočtového odskoku. ( 0.00 do 99.975MHz) 
Postupte podle menu č. 28 ke stanovení směru odskoku. Standardní nastavení je: OFF.  
  
20. Editace názvu kanálu.    
Viz menu č. 24/37/38. 
Tato funkce umožňuje práce s názvem kanálů.  
Postupte podle menu č. 37/38 k zapnutí režimu: název kanálu ON/OFF. 
Postupte podle menu č. 24 dovoluje editovat název kanálu. Pomocí kláves  lze 

nastavit písmenka a pomocí kláves  lze nastavit pozici kursoru. 
 
21. Aktivace CTCSS/DCS pro TX/RX. CTCSS/DCS skenování. 
Viz menu č. 25/26/27/31/32. 
1. Funkce aktivace CTCSS a DCS. 
Mnoho převáděčových systémů požaduji aby velmi slabý frekvenční audio tón se překrýval s 
nosnou frekvenci k tomu, aby mohl aktivovat převáděč. Toto pomáhá chránit převáděč před 
falešnou aktivací od radarů, nebo od ostatních vysílačů. 
Postupte podle menu č. 25/26/27k výběru CTCSS/DCS/OFF.  
Tato radiostanice má 50 frekvencí (Hz) CTCSS a 104 kódů DCS. 
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2.Funkce CTCSS/DCS skenování. 
V případě, že nevíte jaké CTCSS/DCS kódy máji určité stanice vysílací na daném kmitočtu, pak 
můžete spustit skenování k vyhledávání těchto stanic. 
Postupte podle menu č. 31/32 k nastartování CTCSS/DCS skenování. 
Můžete kdykoliv zastavit skenování zmačknutím klávesy PTT. Můžete také použit klávesu MONI 
k poslechu tlumených signálů. Při uvolnění klávesy MONI skenování bude pokračovat. 
Toto skenování pracuje jak v režimu VFO, tak i v režimu MR. 
 
3. Funkce TONE vyvolání. 
Jestli-že převáděče v CZ vyžaduji 1750Hz audio signál pro aktivaci, můžete zmačknout a podržet 
na dobu cca 2s klávesu CALL. Pak se vysílač automaticky zapne a vyšle 1750Hz audio tón , který 
se překryje s nosnou frekvenci k tomu, aby mohl aktivovat převáděč. Jakmile se převáděč ozve, pak 
můžete vysílat pomocí klávesy PTT. 
 
22. Nastavení kroku ladění.  
Viz menu č. 29. 
Tato funkce umožňuje nastavení kroku ladění. 
Postupte podle menu č. 29 n nastavení kroku ladění syntezátoru. 
Vyberte z těchto možností: 2.5/5/6,25K/10/12.5/25/50/100 kHz.  
 
23. Nastavení kmitočtového zdvihu.   
Viz menu č. 30. 
Tato funkce umožňuje nastavení kmitočtového zdvihu. 
Postupte podle menu č. 30 k výběru WIDE/NARROW kmitočtového zdvihu. 
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Vyberte z těchto možností:  WIDE – 25kHz /NARROW—12.5kHz 
 
24. Ovládání hlasového procesoru.  
Viz menu č. 33. 
Tato funkce umožňuje nastavení 8 skupin šifrování plus režim šifrování COMPANDER. 
Postupte podle menu č. 33 k výběru OFF/COMPANDR/SCRMB 1-8 
 
25. Požadavek identifikace DTMF.    
Viz menu č. 34. 
Tato funkce umožňuje vyslat požadavek na DTMF identifikace ID. 
 
26. Režim uzamčení klávesnice.     
Viz menu č. 35. 
Tato funkce umožňuje následující možností uzamčení klávesnice: 
ALL: Všechny klávesy jsou uzamčeny mimo klávesy . 
PTT:  Je uzamčena klávesa PTT jenom. 

KEY: Všechny klávesy jsou uzamčeny mimo klávesy . 
KEY+S: Všechny klávesy jsou uzamčeny mimo klávesy . 
Postupte podle menu č. 35 k výběru ALL/PTT/KEY/KEY+S. 
 
27. Nastavení času LED osvětlení.      
Viz menu č. 36. 
Tato funkce umožňuje nastavení času LED osvětlení. 
Postupte podle menu č. 36 k výběru 1s/2s/….10s. 
 
28. Režim převáděče - reversní kmitočet/spojení nablízko.       
Viz menu č. 39. 
Tato funkce umožňuje nastavení : 

- reversní kmitočet –TX a RX opačná frekvence, 
- spojení nablízko – frekvence TX se změní na sejnou jako RX.   

Postupte podle menu č. 39 k výběru reversní kmitočet/spojení nablízko.        
 
 

Podrobný popis pokročilých funkcí 
 

1. Bezpečnostní volání (upozornění). . 

V režimu VFO/MR zmačkněte klávesu ke vstupu do menu : . Potom 

zmačkněte klávesu  k nastartování bezpečnostního volání. Bezpečnostní signál se vysílá 
každých 20s a potom přijímá každých 10s dokud ne zmačkněte PTT k zastavení tohoto volání. 
 

2. Uzamčení klávesnice.  
V režimu VFO/MR zmačkněte klávesu  na 2s k uzamčení nebo k odemknutí klávesnice. 

Při uzamčení klávesnice se na displeje objeví tento znak: .  
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3. Reversní kmitočet. 

V režimu VFO/MR zmačkněte klávesu  na 2s k zapnutí/vypnutí této funkci. Na horní 
stráně displeje se objeví  ,když zapnete tuto funkci.  V tomto případě vysílací frekvence je také 
přijímací frekvence a naopak. 
 

4. Funkce TONE vyvolání. 
Pro přístup do převáděče, zmačkněte a držte klávesu  tak dlouho, jak to má specifikováno 
příslušný převáděč. Vysílač se aktivuje automaticky a vyšle 1750Hz audio tón, který se překryje s 
nosnou frekvenci k tomu, aby mohl aktivovat převáděč. Jakmile se převáděč ozve, pak můžete 
vysílat pomocí klávesy PTT. 
 

5. Ukládání kanálů do pamětí mazání kanálů z pamětí. 
Ukládání kanálů. 
V režimu VFO uložte požadovanou frekvencí pomocí klávesnice přímo nebo vyberte frekvenci 

pomocí kláves . Potom zmačkněte   - číslice začnou blikat 
v horní pravé části displeje, vyberte číslo, nebo pomocí šípek vyberte požadované číslo kanálu a 

potom zmačkněte  pro uložení. 
Například: uložte frekvenci 450.325MHz s CTCSS:151,4 do kanálu č. 5. 

- V režimu VFO zadejte 4-5-0-3-2-5 .Na displeje se objeví:  

- Zmačkněte  nebo  a potom 

zmačkněte  k možností výběru. Na displeje se objeví: . 

- Zmačkněte  k výběru CTCSS kódu. Na displeje se objeví:  

- Zmačkněte  pro výběr 154.1 a potom zmačkněte  

k potvrzení výběru. Na displeje se objeví:  

- Zmačkněte klávesu  dvakrát pro vystoupení. Na displeje se objeví: 

. 

- Zmačkněte  a číslice začnou blikat v horní pravé části displeje. 

Na displeje se objeví:  

- Zmačkněte  k výběru 05 přímo. Na displeje se objeví: 

. 

- Zmačkněte  pro uložení. Na displeje se objeví:  .   
 



 28

Mazání kanálů. 

Zmačkněte klávesu  a součastně zapněte rádio. Na displeje se objeví: . 

Zmačkněte   nebo zadejte číslo kanálu, který chcete vymazat. Potom 

zmačkněte klávesu  k potvrzení. 
 
 
 

6. Funkce FM rádia. 
 
Zapnutí a vypnutí FM rádia. 

V režimu VFO/MR zmačkněte klávesu k zapnutí a dalším zmačknutí stejné klávesy 
vypnete FM rádio. 
 
Výběr režimu FM rádia. 

Po zapnutí FM rádia můžete zmačknutím klávesy  přepínat mezi FM paměťovém režimu  
a FM frekvenčním režimu. Tato funkce ne funguje dokud ne uložíte frekvence do paměti. 
 
Výběr frekvence. 
V FM frekvenčním režimu můžete přímo zadávat číslice pomocí klávesnice nebo  pomocí 

 můžete vybrat požadovanou frekvenci.  V FM paměťovém režimu pak můžete 

pomocí   vybrat požadovaný kanál. 
 
Prohledávaní FM pásmo k výběru odposlechu. 

 V FM frekvenčním režimu zmačkněte , potom zmačkněte znovu  ka 

zapnutí rádiového prohledávání (skenování) a na displeje se objeví: .Pomocí 

 můžete měnit směr prohledávaní. Skenování se zastaví potom co narazí na 
vysílač a potom ukončí činnost. Pokud budete točit s enkoderem se skenování obnoví. Zmačknutím 

kteréhokoliv tlačítka s výjimkou  se skenování zastaví.  
 
Ukládání FM kanálů. 

V FM frekvenčním režimu zmačkněte klávesu  a potom . Číslice kanálu začnou 
blikat v horní pravé části displeje . Vyberte číslo, nebo pomocí šípek vyberte požadované číslo 

kanálu a potom zmačkněte  pro uložení a navracení do FM režimu.  
 
 Mazání FM kanálů. 

 V FM paměťovém režimu vypnete rádio, zmačkněte  a součastně zapněte rádio. Na 

displeje se objeví . Zmačkněte   nebo zadejte číslo kanálu, 

který chcete vymazat. Potom zmačkněte klávesu  k potvrzení. Opakováním této operace 
lze vymazat všechny uložené kanály. Maximu jich může být 25. 
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Technické parametry 
 
Všeobecné 
Kmitočtové rozsahy                                            70 – 108MHz      (FM přijímač) 
                                                                            136 – 174MHz    (TX/RX) 
                                                                            400 – 520MHz    (TX/RX) 
Stabilita kmitočtu                                                5ppm 
Pracovní napětí                                                    7,4V/1600mAh ss (LiIon aku.baterie) 
Počet pamětí                                                        2 x 128 
Anténa                                                                 s vysokým ziskem 
Impedance anténního vstupu                              50Ω 
Druh provozu                                                      simplex nebo poloduplex         
Rozměry                                                              110 x 58 x 32mm (v x š x h) 
 
Vysílač 
Výstupní výkon                                                   VHF: ≥ 5W/1W UHF: 4W/0,5W 
Druh modulace                                                    16KF3E/11KF3E 
Max. modulační zdvih (W/N)                             <  5kHz/ < 2,5kHz                                            
Potlačení výkonu v sousedním kanále (W/N)     ≥ 65dB/ ≥ 60dB      
Nežádoucí vyzařování                                         < 7µW 
Charakteristika preemfáze                                   6dB 
Max. napájecí proud                                            ≤ 1,6A (5W) 
Mod. zdvih CTCSS/DCS (Wide/Narrow)           0,5kHz ± 0,1kHz / 0,3kHz ± 0,1kHz  
Citlivost mod. vstupu                                           8 – 12mV 
Modulační zkreslení                                             < 5% 
 
Přijímač 
Citlivost                                                               -122dBm/12dB SINAD 
Výstupní nf výkon                                               > 1W 
Zkreslení nf výstupu                                            < 10%  
Blokovací dyn. rozsah                                         ≥ 85 
Potlačení křížové modulace                                ≥ 60dB/ ≥ 55dB 
Selektivita (wide/narrow)                                    ≥ 65dB/ ≥ 60dB 
Potlačení nežád. vyzařování                                ≥ 65dB 
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Průvodce řešením potíží 
 

Problém Řešení 
Není napájení • Akubaterie je vybitá.  

  Nabijte ji nebo vyměňte za novou. 
• Baterie je nesprávně instalována. 
   Demontujte ji a namontujte ji správně. 

Doba provozu je velmi krátká  
i když je baterie plně nabitá. 

• Vyměňte baterii za úplně novou. 

Není možná komunikace mezi  
transceivery stejné skupiny. 

• Překontrolujte že nastavení CTCSS/DCS 
   je stejné. 
• Vzdálenost mezi stanicemi je příliš velká – jste 
   mimo dosah. 

Jsou slyšet hlasy jiné skupiny • Změňte nastavení CTCSS/DCS celé vlastní 
   skupiny. 
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Záruční list na radiostanici TYT TH-UVF8D 
 

Na přístroj se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců od data nákupu nebo distribuce.  
Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady výrobku. Nemůže být uznána 
při neodborném používání, po otevření přístroje, úpravě, na poškození mechanická,   
na běžné opotřebení, na závady vzniklé připojením nevhodného napětí,  
přepětím ve  vstupech atd. 

 
 
  
Výrobní číslo .....……………………       Datum nákupu......……………………. 
 
 
 
 
Razítko prodejny, podpis:………………………………………. 

 
 
 

   
 

 

 




