
Радіостанція RF-7850M-HH 
Коротка інструкція 

ЗБИРАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ 

Трансівер

Заглушка 
бокового 
роз’єму

Акумуляторна 
батарея

GPS антена

Антена 
a. Під кутом до трансівера усадіть
батарею до упору, для фіксації
поверніть батарею відносно трансівера.

b. Перевірте високочастотні роз’єми
радіостанції та антени на відсутність
механічних пошкоджень, упевніться що
роз’єми чисті (відсутня стружка чи інше
сміття) та прикрутіть антену

c. При використанні внутрішнього
GPS, упевніться що роз’єми чисті
(відсутня стружка чи інше сміття) та
прикрутіть GPS антену.

УВІМКНЕННЯ 
Для увімкнення радіостанції поставте перемикач на позицію однієї з тринадцяти 
мереж. Подивіться чи немає повідомлень про несправність. Індикація на дисплеї: 
R = черговий прийом, активний прийом 
Т = передача активна 
СТ = режим шифрування активовано 
РТ = відкритий режим 

 = GPS позицію визначено (миготіння означає відсутність сигналу) 
 = гучномовець увімкнено (увімкнення/вимкнення виконується екранною 

клавішею [SPKR]) 
 = гучномовець  

 = рівень заряду батареї 
 = рівень гучності 

>>> = зміна функцій екранних клавіш 

3  LT
DEF

OPERATION
MOMENTARY
ON
OF

DELAY
INTENSITY
CONTRAST

Меню підсвітлення дисплея використовується для 
визначення режиму роботи підсвітлення (OPERATION), 
тривалості (DELAY), яскравості (INTENSITY), контрасту 
(CONTRAST). Значення по замовчуванню яскравість —
 5, тривалість — 7, контраст — 6. Для доступу до меню 
натисніть [LT] (клавіша 3). Використовуйте [ENT] для 
введення/зміни параметру або [CLR] для виходу з 
меню. 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ РАДІОСТАНЦІЇ 

Поз.. Control/I dicator Призначення 

1 Тангента нижня  
(Lower PTT) 

Тангента додаткової мережі в режимі подвійної 
тангенти  

2 Тангента верхня (Upper 
PTT) 

Тангента основної мережі в режимі подвійної тангенти 

3 Регулятор гучності ↑ додавання гучності 
↓ зменшення гучність 

4 Мікрофон Вмонтований мікрофон 

55 6 ти контактний аудіо
роз’єм 

Використовується для підключення гарнітури, трубки, 
петличного мікрофону 

Поворотний перемикач . 

OFF Потягніть для встановлення. Радіостанція вимкнена. 
(Біла стрілка та точка показують  позицію ВИМКНЕНО 
- OFF

1 – 13 Вибір мережі від 1 до 13 

R Потягніть для встановлення в позицію (R), 
використовується роботи через дистанційний КДП 
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Z Потягніть для встановлення в позицію (Z) для 
стирання усіх запрограмованих параметрів у тому 
числі ключів та даних користувача 



7 Роз’єм антени GPS Роз’єм для підключення антени GPS 

8 Високочастотний роз’єм Роз’єм для підключення антени TNC 50 Ом 

9 Додатковий боковий 
роз’єм 

Інтерфейс для підключення додаткового обладнання 

10 Фіксатор батареї Перемістіть вгору для зняття батареї 

Клавіатура 

●● ● ●
1
SQL

2  ▲
ABC
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DEF

0

4  ◄
GHI

5
JKL

6  ►
MNO CLR

7 APPS

PQRS
8  ▼
TUV

9 PGM

WXYZ ENT

Використовується для переміщення по меню та 
управління радіостанцією. Склад клавіатури: 
• Верхній ряд екранних клавіш - виконують функції
відповідно написам над клавішами на дисплеї
• Три ряди клавіш з фіксованими функціями -
цифри/букви, стрілки вгору/вниз вліво/вправо, [APPS], 
[PGM], [SQL], [LT], [ ] (Круглі стрілки / пробіл, на 
клавіші “0”), [CLR], та [ENT]. 

ПРИМІТКА: Клавіші цифр мають кілька функції 
відповідно поточному пункту меню. Цифри та букви 
застосовуються, при введенні значення для 
змінюваного поля. Ці клавіші змінюють закріплені за 
ними символи циклічно при натисканні, наприклад: 
клавіші “8” можемо ввести символ  8, T, U, V. Клавіші з 
одним значенням (CLR та ENT) виконують одну 
функцію. 

клавіша Круглі стрілки / пробіл на цифрі "0" 
призначена для переключення поточного 
відображення на дисплеї між повним статусом – 
головним меню Tac Chat – коротким статусом. Також 
використовується як пробіл при зміні значення 
параметру, що відображається. 

[LT] [3] Доступ до меню управління підсвітленням дисплея. 

[SQL] Ввімкнення/вимкнення шумоподавлення 

[APPS] [7] Доступ до прикладного меню.  

[PGM] [9] Доступ до меню програмування.  

[CLR] Повернення поля у попереднє значення та 
переміщення з поточного пункту меню на рівень вище 

[ENT] Ведення. Вибір поля для зміни при переміщенні 
курсору або підтвердження введених параметрів у 
поле. 

Екранні клавіші [●] Екранні клавіші виконують функції відповідно написам 
на дисплеї.  

◄ та ► Переміщення курсору вліво або вправо 
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▲ та ▼ Переміщення курсору вгору або вниз 

12 Дисплей Забезпечує відображення інформації при роботі та 
конфігурації станції 



В меню використовуйте клавішу [ENT] для введення або зміни підсвіченого поля 
або клавішу [CLR] для повернення з пункту меню. 
У більшості меню використовуйте ◄ або ► для переміщення курсору по тексту, 
екранну клавішу DEL для видалення однієї літери або екранну клавішу CLR для 
очищення всього поля. 
Для блокування передньої панелі натисніть екранну клавішу LOCK 
Для розблокування передньої панелі швидко натисніть п’ять разів клавішу 
[CLR] 

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 
Перед використанням впевніться, що радіостанція запрограмована. Радіостанція 
може бути запрограмована через CPA, передню панель.  

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ НА ДИСПЛЕЇ 
Порядок зміни параметрів на дисплеї: 

a. Використовуючи клавіші вліво ◄, вправо ►, вгору ▲, вниз ▼ виберіть
параметр для зміни

b. Натисніть [ENT]. (поле почне моргати)

c. Для зміни значення параметру використовуйте клавіші вгору ▲, вниз ▼
(або цифро-буквені клавіші).

d. Натисніть [ENT] для підтвердження вибраного (введеного) значення (поле
перестане моргати)

e. Натисніть екранну клавішу SAVE для збереження змін після вимкнення
радіостанції

Порядок зміни параметрів радіомережі через екранну клавішу EDIT 

a. Натисніть EDIT для переходу в меню конфігурації мережі NET MANAGER
та доступу до активної мережі.

b. Використовуючи клавіші вгору ▲, вниз ▼ виберіть параметр для зміни.

c. Натисніть [ENT] (поле почне моргати)

d. Використовуючи клавіші вгору ▲, вниз ▼ або цифро-буквені клавіші для
введення значення параметру якщо треба. 

e. Натисніть [ENT] для підтвердження вибраного (введеного) значення (поле
перестане моргати) та натисніть [CLR] для виходу з меню.

f. Натисніть екранну клавішу SAVE для збереження змін після вимкнення
радіостанції



РОБОТА НА ФІКСОВАНІЙ ЧАСТОТІ 

a. Перемикачем оберіть мережу на фіксованій частоті. Якщо необхідно
працювати з шифруванням (СТ), повинні бути введені ключі.

b. Контролюйте параметри радіостанції

 тип мережі FIXED FREQ
 використовуються правильні параметри роботи: шифрування (СТ/РТ),

POWER, VOCODER, MOD, та SQUELCH
 використовуються правильна частота прийому (RX), частота передачі

(TX), швидкість даних при цифровій передачі (BPS), цифрова
передача застосовується тільки для передачі даних та цифрового
голосу.

 T відображається при передачі, R відображається при черговому
прийомі або активному прийомі

c. під час сеансу зв’язку індикатор рівня RX/TX може використовуватися для
оцінки рівня прийнятого сигналу та величину потужності передачі (LOW,
MED, HIGH, HIGH+). Також TX індикатор рівня показує потужність
падаючої/відбитої хвилі.

d. Функції екранних клавіш, вказані в нижньому рядку дисплея, можуть
змінюватися залежно від конфігурації

e. Натисніть [ ] для циклічного переключення вигляду дисплея:
повний статус — Tac Chat  — скорочений статус

Tac Chat Повний статус 



РОБОТА З ДВОМА ТАНГНЕТАМИ 
Робота з двома тангентами доступна для радіомереж на фіксованих частотах без 
МАСА. Порядок роботи з двома тангентами: 

a. Перемикачем виберіть мережу на фіксованій частоті. Мережа повинна
бути запрограмована для роботи з двома тангентами (PGM > NET
MANAGER > Назва основної мережі > SECONDARY NET ID > Назва
додаткової мережі). Якщо необхідно працювати з шифруванням (СТ),
повинні бути введені ключі.

b. Слідкуйте за використанням шифрування (СТ/РТ). Основна мережа
відображається у верхній, додаткова мережа відображається у нижній
частині дисплея.

c. Слідкуйте за використанням правильних частот на прийом (RX) та
передачу (TX).

d. T відображається при передачі, R відображається  при черговому або
активному прийомі. Назва мережі в якій іде прийом буде миготіти.

e. Радіостанція перейде на передачу в основній мережу при натисканні
верхньої тангенти, на передачу в додаткову мережу при натисканні
нижньої тангенти. При передачі назва мережі моргає. Радіостанція
знаходяться в черговому прийомі в обох мережах.

Під час сеансу зв’язку, індикатор рівня RX/TX може
використовуватися для оцінки рівня прийнятого сигналу.

f. Натисніть [ ] для переключення вигляду дисплея

g. Натисніть [ ] знову для переключення на перегляд скороченого статусу.
Потужність передавача (HIGT, MED, LOW) показана в скорочену статусі
для мережі, що знаходиться на прийомі або передачі. Також показано
режим шифрування (РТ/СТ)

R

PRIMARY  PT

LOW
POWER  

CLR
VOCODER  

RX: 096.0250
ТХ: 096.0250

SPKRSAVELOCK EDIT

SECONDARY PT

LOW
POWER  

CLR
VOCODER  

RX: 045.0250
TX: 045.0250

Повний статус — Tac Chat  — скорочений статус при роботі з двома тангентами 



РОБОТА НА QUICKLOCK 
. Порядок роботи на ППЧР: 

a. Перемикачем виберіть мережу Quicklook. Якщо необхідно працювати з
шифруванням (СТ), повинні бути введені ключі. Quicklook 3 та 
Quicklook Wide додатково потребують ключ TRANSE та ідентифікатор в 
мережі. 

b. Контролюйте параметри радіостанції

1.

2.

використовуються правильні параметри роботи: шифрування (СТ/РТ),
POWER, VOCODER, MOD, та SQUELCH
Використовуються правильний хопсет прийому (RX), хопсет передачі
(TX), швидкість даних при цифровій передачі (BPS).

3. T відображається при передачі, R відображається  при черговому або
активному прийомі

c. під час сеансу зв’язку, RX/TX індикатор рівня може використовуватися для
оцінки рівня прийнятого сигналу та величину потужності передачі (LOW,
MED, HIGH, HIGH+).

d. Натисніть [ ] для циклічного переключення виглядів дисплея:
повний статус— Tac Chat— скорочений статус

Голосовий трафік передається через один голосовий канал (пів-дуплекс). Цей 
канал виділений для будь-якого сигналу цифрового голосу, ІР даних, DTE даних. 
На Quicklook 3, в режимі пошуку вільного каналу та повільної ППРЧ цифрові дані 
передаються на швидкості 16 кбіт/сек, коли середня ППРЧ — 12 кбіт/сек, коли 
швидка ППРЧ — 2.4 кбіт/сек. 

ПРИМІТКА 
Ідентифікатор радіостанції (Radio ID) відображається тільки у 
мережах Quicklook 1A (якщо Channel Access виставлено MACA або 
МАСА2) та Quicklook Wide (може бути організована тільки при 
Channel Access MACA2). Ідентифікатор радіостанції (Radio ID) не 
застосовується в мережах Quicklook 2 та Quicklook 3. 

Вигляд повного статусу при Quicklock 1A/Quicklock2 



Тип
мережі

Хопсети
RX/TX

Швидкість

Час

R

QL3NET CT CIT1 14:03:16

HIGH
POWER  

MELP
VOCODER  

HOP
MOD  

TRANSEC: QUICKLOCK 3  

RX: HOPSET1
TX: HOPSET1

BPS: 16K
RATE: FSK

SAVEGPSLOCK >>>

Тип
мережі

Хопсети
RX/TX

Час

R

QLWIDE CT CIT6 13:24:47

LOW
POWER  

MELP
VOCODER  

HOP
MOD  

TRANSEC: QUICKLOCK WIDE

RX: 884
TX: 884

BPS: 64K
ID:     1

SAVEGPSLOCK >>>

Вигляд повного статусу при Quicklock 3 Вигляд повного статусу при Quicklock Wide 

TNW 
Порядок роботи на TNW: 

a. Перемикачем виберіть мережу TNW. Якщо необхідно працювати з
шифруванням (СТ), повинні бути введені ключі

b. Контролюйте параметри радіостанції

1. TNW показано як тип мережі
2. використовуються правильні параметри роботи: шифрування (СТ/РТ),

POWER, VOCODER 
3. Параметр STATE відображається SEACHING до визначення станції
ТМ (як правило це станція з найменшою Wireless MAC адресою), після
цього параметр STATE стане ACTIVE.

4. Відображається кількість активних станцій (LOCAL USERS)

c. Натисніть [ ] для циклічного переключення виглядів дисплея:
повний статус— Tac Chat — скорочений статус

Тип
голосу

Стан

Тип
мережі

Назва
мережі

TNWNET  CT AES6 16:55:15

MED
POWER  

MELP
VOCODER  

TNW
MOD  

TRANSEC: TNW  

TIME SOURCE: GPS
STATE: ACTIVE

SAVEGPSLOCK >>>

Інші функції
(SPKR,USERS, EDIT)

1
USERS  

Кількість
сусідніх 
станцій

Вигляд повного статусу при TNW 

Для роботи з голосовим репітером в усіх радіостанціях ця функція повинна бути 
включена:  
[EDIT] (екранна клавіша) > APPS > VOICE > VR-TNW MODE > ENABLED. 

Тільки одна радіостанція мережі TNW  може бути репітером. Порядок 
виставлення: 
[EDIT] (екранна клавіша) > REPEATER STATION > ENABLED 
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