
C4FM/FM 144/430MHz 
DUAL BAND DIGITAL TRANSCEIVER

FTM-300DR
FTM-300DE
Instruction Manual
(WIRES-X Edition)

Vertaald naar NL door Jos pd0pdd



Inhoud
Wat is WIRES-X? ....................................................................................3
Terminologie ................................................................................................4
Verbinding maken met een verafgelegen station met behulp van WIRES-X................. ......................7
Een lokaal knooppunt vinden.....................................................................................7
Verbinding maken in digitale modus ..........................................................................8
Verbinden met een digitaal WIRES-X knooppunt........................................................8
Verbinden met een knooppunt of kamer op het internet .............................................10
Communiceren met anderen .........................................................................12
De WIRES-X verbinding verbreken...............................................................13
Nuttige functies in de digitale modus....................................................................13
Vooraf ingestelde kanalen gebruiken .................................................................................13
Verbinding maken met geregistreerde knooppunten of kamers.....................................................14
De locatie van het lokale knooppunt en het partnerstation bevestigen...................16
De B-band bedienen ....................................................................................16
Verbinding maken met analoge nodes.................. ......17
Verbinding maken met nodes of kamers op internet .....                               ......17
Communiceren met anderen ........... ......17
De verbinding met het knooppunt of de kamer verbreken........ ......17
WIRES-X digitale node nieuwsfunctie gebruiken... ......18
Berichten bekijken.............. ......18
Tekstgegevens bekijken in lokale knooppunten...... ......18
Tekstgegevens bekijken op de WIRES-X server (INT NEWS) .... .....19
Tekstgegevens bekijken in knooppunten of kamers op het internet.....                        .....21
Beelden importeren ................ .......21
Beelden importeren van lokale knooppunten...... ......21
Importeren van beelden van de WIRES-X server (INT NEWS)... ....21
Gegevens importeren uit knooppunten of ruimten op het internet .....                   ........22
GeÃ¯mporteerde gegevens later bekijken ......... ........22
Verwijderen van geÃ¯mporteerde gegevens......... .......23
Verwijderen van een bestand .......... ......23
Luisteren naar noodinformatie in het lokale knooppunt.....                     .......23
Luisteren naar routineberichten in lokale knooppunten ....... .....24
Luisteren naar routineberichten op de WIRES-X-server (INT NEWS).......24
Beluisteren van noodberichten in knooppunten of kamers op het internet........24
Beluisteren van routineberichten in knooppunten of kamers op het internet .... ....25
Versturen van berichten en beelden .....                                             .........25
Maken en verzenden van berichten naar lokale knooppunten ...... .....25
Verzenden van opgeslagen berichten of afbeeldingen naar lokale knooppunten .....                    ....26
Maken en verzenden van berichten naar knooppunten of kamers op het internet ......26
Verzenden van opgeslagen berichten of afbeeldingen naar knooppunten of kamers op het internet..27
Audioberichten verzenden........... ....27
Verzenden van noodinformatie naar lokale knooppunten ... .....27
Doorgeven van routine spraakberichten aan lokale knooppunten .....                          ...28
Verzenden van noodinformatie naar knooppunten of kamers op het internet .....28
Verzending van routineberichten naar knooppunten of kamers op het internet ... 28
WIRES-X-instelmenu's.......... ....29
WIRES-X instellingsmoduslijst ......... ....29
Het instelmenu van WIRES-X gebruiken ........... ...29
Instellen van de bedrijfsfrequenties voor repeaters/WIRES-X ... ...29
Instellen van de itemvolgorde op de knooppunten- en kamerlijsten.....                               .....29
Categorienamen bewerken .....                                                                  .....29
Verwijderen van de geregistreerde nodes en kamers......... ...30
De DG-ID-functie voor toegang tot het WIRES-X-knooppuntstation ... ...30
De FTM-300DR/DE transceiver gebruiken als knooppuntstation....                  ....31

file:///C/Users/jmbos]



WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) is een Internet
communicatiesysteem dat het bereik van radioamateurcommunicatie vergroot. 
Door adiosignalen door te geven via het internet, kunnen stations met elkaar verbonden worden waar radiogolven 
elkaar niet kunnen bereiken.
WIRES gebruikt lokale knooppunten (stations die via PC's met het internet zijn verbonden) als toegangspunten 
die de communicatie van conventionele radioamateurstations nabootsen. 
Wanneer de lokale knooppunten via het Internet verbonden zijn, kunnen amateurstations over de hele wereld
met elkaar communiceren door conventionele stations met de lokale knooppunten te verbinden.
knooppunten.

Naast de WIRES-functies ondersteunt WIRES-X ook digitale communicatie.
Met WIRES-X kunt u gedigitaliseerde gegevens verzenden en ontvangen, zoals tekst, beeldgegevens
en audio.
Door WIRES-X te gebruiken in combinatie met de zendontvanger, kunt u analoge/digitale communicatie 
tot stand brengen met stations buiten het bereik van direct radiocontact. 
In de digitale communicatiemodus kunt u stations lokaliseren met behulp van roepnamen of trefwoorden, 
en gegevens uitwisselen zoals berichten en locatie-informatie uitwisselen.
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Terminologie
Node
Radio-repeater die via een PC op het Internet is aangesloten en zo een WIRES-toegangspunt tot het Internet vormt. 
punt dat signalen van conventionele radioamateurstations herhaalt.
  z Lokaal knooppunt
Knooppunt binnen het radiocontactbereik van een conventioneel amateurradiostation.
  z Analoog knooppunt
Een analoog knooppunt is een zendontvanger of repeater die gebruik maakt van het conventionele FM-formaat, dat kan 
alleen DTMF-codes (Dual Tone Multi Frequency) en analoge audio-uitzendingen kan herhalen.
  z Digitaal knooppunt
Een digitaal knooppunt is een zendontvanger of repeater die compatibel is met digitale communicatie in 
C4FM (Continuous 4 level FM) formaat. Dit type knooppunt kan digitale audio zenden/ontvangen, evenals tekst en beeld. 
audio, alsmede tekst- en beeldgegevens. U kunt ook DTMF-codes en analoge 
audiotransmissies.
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Zolang de lokale knooppunten 
met elkaar verbonden zijn, kunnen de stations 
met elkaar communiceren 
door verbinding te maken met een 
lokaal knooppunt
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WIRES-X gebruikers-IDYAESU voorziet in identificatienamen met de WIRES-X knooppunten. Voor elk knooppunt wordt een DTMFID (nummer van 5 cijfers) en een alfanumerieke gebruikers-ID (maximaal 10 cijfers) toegekend.Als de ID van het aan te sluiten knooppunt bekend is, kunt u de DTMF-code zendenvan de zendontvanger, of rechtstreeks het te verbinden knooppunt specificeren door de digitaletekens te zoeken (alleen voor digitale knooppunten).zzID-lijstKnooppunten en kamers die momenteel WIRES gebruiken, worden vermeld en gepubliceerd op deYaesu website. Informatie zoals de ID's, de roepnamen en de bedrijfsfrequentieswordt verstrekt (sommige nodes worden mogelijk niet gepubliceerd vanwege de wensen van de eigenaren).Ruimte (Ronde QSO-ruimte)Het WIRES-systeem creëert community space QSO Rooms waarmee meerdere nodes .tegelijkertijd verbinding kunnen maken. Naast spraakcommunicatie kan men ook chatten met tekstberichten op de lokale nodecontrole-pc.zzOpen kamerRuimte waarin alle nodes verbinding kunnen makenzzGesloten kamerRuimte waar alleen geregistreerde nodes verbinding mee kunnen makenzzDigitale kamerKamer waar alleen digitale nodes kunnen verbindenzzActiviteitKnooppunten die momenteel verbonden zijn met een specifieke kamer                                                                                                       .Wanneer een lokaal knooppunt ________________________verbinding maakt met een kamer,stations die al verbonden zijn metdat knooppunt ook verbonden zijnop de kamerTip: In de afbeelding verwijst      D naar digitale knooppunten en        A naar analoge knooppunten.
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Nieuwsfunctie
Met deze functie kunnen digitale gegevens, zoals tekst, beeld en geluid, worden opgeslagen op de
 lokale node controle PC.
 De gegevens zijn toegankelijk vanaf de aangesloten digitale zenders.
Vanaf een digitale zendontvanger die is aangesloten op een lokaal knooppunt of ruimte, hebt u toegang tot het lokale 
knooppunt (LOCAL NEWS) en de gegevensopslagruimte (nieuwsstation), en gegevens importeren (uploaden) en 
gegevens importeren (uploaden) en exporteren (downloaden).data
Eigenaars van een knooppunt of kamer kunnen via een PC gegevens importeren/exporteren van/naar hun eigen 
station.
 De eigenaar kan ook gegevens verwijderen en informatie zoals de naam en de toekenning wijzigen.
De WIRES-X server heeft ook een eigen nieuwsstation (INT NEWS) waar u kunt lezen
informatie en gegevens die door YAESU worden geleverd.

    

                                                                                                                                                    

 

  

Vooraf ingestelde zoekfunctie
Als het voorkeurskanaal voor de verbinding met een lokaal knooppunt is geprogrammeerd (preset) in de 
zendontvanger, kan het kanaal automatisch worden gescand wanneer WIRES-X wordt gestart.
Gebruik deze functie als volgt:
-  Maak snel verbinding met het gewoonlijk gebruikte lokale knooppunt door de frequentie ervan vooraf in te  stellen.
- Door vooraf een kanaalfrequentie in te stellen die u deelt met uw vriendenknooppunten,
kunt u snel de zendontvanger verbinden met een lokaal knooppunt, zelfs als u in andere gebieden reist.

  Twee zendontvangers kunnen worden gebruikt op het knooppunt, één voor het vooraf ingestelde zoekkanaal (alleen
ontvangen alleen kanaal) en de andere voor het spraakkanaal (bedieningskanaal).
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Een lokaal knooppunt vinden
Om met WIRES-X te kunnen communiceren, moet een WIRES-X-knooppuntstation (lokaal knooppunt)
binnen radiocontactbereik van de gebruiker zijn.

WIRES-X-knooppunten zijn stations die gebruikers vrijwillig hebben geregistreerd bij Yaesu. Hun informatie
zoals locaties en bedieningswijzen staan vermeld op de Yaesu-website:
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php

Gebruik deze lijst eerst om een nabijgelegen lokaal WIRES-X knooppunt te zoeken, en zoek vervolgens 
knooppunten op het
Internet die worden gebruikt door mensen met wie u wilt communiceren; noteer de namen en frequenties van de 
knooppunten.
Aangezien de verbindingsprocedure verschilt tussen digitale stations en analoge
Aangezien de verbindingsprocedure tussen digitale en analoge stations verschilt, moet u nagaan of het knooppunt 
een analoog of een digitaal station is.

  - Wanneer het lokale knooppunt een digitaal station is:
    Maak verbinding vanaf uw zendontvanger in digitale modus.
    (Knooppunten op het internet kunnen verbinding maken met zowel digitale als analoge stations).
  - Wanneer het lokale knooppunt een analoog station is:
    Maak verbinding vanaf uw zendontvanger in analoge modus.
    (Nodes op het Internet kunnen verbinding maken met zowel analoge als digitale stations).

]



     

  

 

 

      

Aansluiten in digitale modus
- Controleer de DSQ-code of de DG-ID-instelling van het WIRES-X-knooppuntstation.

  Voor aansluiting op het WIRES-X-knooppunt moet de DG-ID van de transceiver worden ingesteld 
overeenkomstig

de DSQ-code of de DG-ID-code die is ingesteld op het WIRES-X-knooppuntstation.
- Controleer of de bedrijfsmodus van het WIRES-X-knooppunt is ingesteld op de digitale C4FM-modus.

  modus.
- Stel de communicatiemodulatiemodus in op C4FM voordat u WIRES-X gebruikt.
Aansluiten op een digitaal WIRES-X knooppunt

  _________________________________________________________________
1.   Stel de zend-/ontvangst-DG-ID in op hetzelfde ID-nummer als het knooppuntstation.

  Raadpleeg de FTM-300DR/DE Bedieningshandleiding voor meer informatie.
__________________________________________________________________________

Het DG-ID nummer dat met deze verbindingsmethode is ingesteld, is het normale DG-ID nummer dat is
de [GM] toets ingedrukt te houden. Let op: dit is niet het WIRES-X DG-ID nummer

  ingesteld in [WIRES-X] [5 DG-ID] in het setup menu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zend met de bijbehorende zend-/ontvangstfrequentie van het knooppunt.

- Als het signaal van het knooppunt wordt ontvangen, gaat u verder zoals het is.
- Als het signaal niet wordt ontvangen van het knooppunt, is het mogelijk dat het knooppuntstation geen
  verbinding heeft met het internet.
ga in dat geval verder met de volgende stap "Verbinding maken met de andere
node ID of de andere kamer-ID".

#Verbinding maken met de andere node-ID of de andere kamer-ID
1. Houd de [F(SETUP)] toets [WIRES-X] [5 DG-ID] ingedrukt.

  Het WIRES-X DG-ID-instelscherm wordt weergegeven.
2. Draai aan de DIAL knop om de WIRES-X DG-ID in te stellen op

hetzelfde ID-nummer als het knooppuntstation.
AUTO:      Alleen open knooppunten, ingesteld op het DG-ID nummer  "00" kunnen worden   "
00aangesloten.
01 tot 99: Alleen knooppunten die overeenkomen met het ingestelde DG-ID nummer

  mogen worden verbonden.
De standaardinstelling is "AUTO".

  3. Druk op de [DISP]-toets of de PTT-schakelaar om de instelling op te slaan en terug te keren naar de normale 
werking.
  4. Stel de A-band in op de frequentie van het gewenste lokale knooppunt.
       __________________________________________________________________________

- WIRES-X kan alleen op de A-band worden gebruikt.
- Als de B-band (getoond in het onderste gedeelte van het scherm) de bedieningsband is, houdt u de [D X] toets

  de [D X] toets ingedrukt om automatisch over te schakelen naar de A-band (getoond in het bovenste deel van     
het scherm).

  bovenste gedeelte van het scherm).
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Houd de [D X] toets ingedrukt.

  "X" knippert aan de linkerkant van het display.
__________________________________________________________

- Terwijl "X" knippert, drukt u kort op de [D X] toets om de verbinding 
met het lokale knooppunt te herstellen.  verbinding met het 
lokale knooppunt te herstellen.
- Wanneer een lokaal knooppunt niet kan worden gevonden,
 verdwijnt "X" na 30 seconden.

]
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  6. Wanneer een lokaal knooppunt is gevonden, brandt "X" continu, en verschijnen de naam van het knooppunt 
      en de plaatsnaam in het onderste deel van het scherm.
      Afhankelijk van de verbindingsstatus toont het scherm een van de vier weergavepatronen.

   Voorbeeld #1:
   Verbonden met het lokale knooppunt, maar kan geen verbinding maken met
   Internet nodes of kamers (nooit eerder een
   verbinding met internetknooppunten of kamers)

   Voorbeeld #2:
   Verbonden met het lokale knooppunt, maar kan geen verbinding maken met
   internetknooppunten of -ruimten (eerder gelukt om verbinding te maken
   verbinding te maken met een internetknooppunt of kamer)
   Druk op de PTT-schakelaar om verbinding te maken met het knipperende 
   knooppunt of kamer voor internetcommunicatie.

   Voorbeeld #3:
   Verbonden met het lokale knooppunt, en met succes verbonden
   met een internetknooppunt of kamer (het internetknooppunt
   of kamer is dezelfde die het laatst is gebruikt)
   Druk op de PTT-schakelaar voor internetcommunicatie.

   Voorbeeld #4:
   Verbonden met het lokale knooppunt, en met succes verbonden
   met een internetknooppunt of kamer (het internetknooppunt
   of kamer verschilt van de laatst gebruikte)
   Om de huidige verbindingsbestemming te gebruiken, drukt u op de PTT
   schakelaar en gaat u verder met de internetcommunicatie.

   Draai aan de DIAL-knop wanneer " " wordt weergegeven. Bel
   tekens van knooppunten en kamers op het internet waarmee u eerder
   verbonden bent, knipperen.
   Druk nu op de DIAL-knop of druk op de PTT-schakelaar om
   verbinding te maken met het geselecteerde internetknooppunt 
   of de geselecteerde kamer en de internetcommunicatie te starten.

]
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  #Verbinding maken met een knooppunt of ruimte op het internet
_______________________________________________________________________
  Maak op een van de volgende manieren verbinding met het gekozen knooppunt of de gekozen ruimte:
  - Selecteer een toegankelijk knooppunt of ruimte in de lijst
  - Specificeer de naam van het knooppunt of de kamer
  - Selecteer het laatst verbonden knooppunt of de laatst verbonden kamer
  - Geef de DTMF-ID van het te verbinden knooppunt of de kamer op.
  zZoeken in de lijsten met knooppunten en kamers
 1. Terwijl het lokale knooppunt wordt weergegeven, draait u de DIAL knop
    om [SEARCH & DIRECT] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
   knop.
   De categorielijst wordt weergegeven.

 2. Draai aan de DIAL knop om [ALL] te selecteren en druk vervolgens op de
     DIAL knop.
  - Geeft de lijst met toegankelijke knooppunten en kamers weer.
  - Verbindingsbestemmingen worden weergegeven vanuit de kamer
     lijst en vervolgens de lijst met knooppunten.
  - In de kolommen van de verbindingsbestemmingsruimte wordt het
    aantal activiteiten (het aantal knooppunten dat is verbonden
    met elke kamer) verschijnt aan de rechterkant.
 3. Draai aan de DIAL knop om het aan te sluiten knooppunt of de kamer te 
    selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
    aan te sluiten en druk vervolgens op de DIAL knop.
    Draai de DIAL om het knooppunt of de kamer te selecteren waarmee
   verbinding moet worden gemaakt,
   Druk vervolgens op PTT om een verbinding tot stand te brengen.

 - Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de menulijst van het
   verbonden knooppunt (kamer) verschijnen.
 - Als de verbinding niet lukt, verschijnt er een foutmelding 
   en keert het scherm terug naar de lijst met knooppunten en kamers.
   

]
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* Zoeken op knooppunt- of kamernaam
1. Terwijl het lokale knooppunt wordt weergegeven, draait u de DIAL knop
  om [SEARCH & DIRECT] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL
  knop.

De categorielijst wordt weergegeven.

2. Draai aan de DIAL knop om [SEARCH & DIRECT] te kiezen,
  en druk vervolgens op de DIAL knop.
  Het tekeninvoerscherm wordt weergegeven.

3. Voer de kamer- of knooppuntnaam geheel of gedeeltelijk in en druk vervolgens op
en houd de DIAL knop ingedrukt.

Als verbindingsbestemmingen waarvan het eerste deel van de naam overeenkomt met de gedeeltelijke invoer
  worden gevonden, worden ze opgesomd.

  - Als er geen verbindingsbestemmingen zijn die overeenkomen met de gedeeltelijke invoer, verschijnt "No 
Matches"

en keert het scherm terug naar het tekeninvoerscherm.
- Als de ingevoerde naam wordt gevonden, maakt de zendontvanger onmiddellijk verbinding.
- Het scherm toont de zoekresultaten van de kamerlijst, gevolgd door de zoekresultaten van de knooppuntenlijst.
  resultaten.
- In de zoekresultaten van de kamer wordt het aantal knooppunten dat met elke kamer is verbonden weergegeven
  aan de rechterkant.
4. Draai aan de DIAL knop om het knooppunt of de kamer te selecteren

en druk vervolgens op de DIAL knop.
- Draai de DIAL om het knooppunt of de kamer te selecteren die u wilt verbinden,
  en druk vervolgens op PTT om een verbinding tot stand te brengen.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de
  menulijst van het verbonden knooppunt (kamer) verschijnen.

- Als de verbinding niet succesvol is, verschijnt er een foutmelding en keert het scherm terug naar
  de lijst met knooppunten en kamers.

]
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  zzVerbinden met het laatst verbonden knooppunt of de laatst verbonden kamer
     Het knooppunt of de kamer waarmee het laatst verbinding is gemaakt, 
     verschijnt en knippert onderin het scherm.
     Draai aan de DIAL-knop om het knipperende knooppunt of de knipperende 
     kamer te selecteren en druk vervolgens op de DIAL-knop of de PTT-schakelaar om de verbinding tot stand te 
brengen.
     de PTT-schakelaar om de verbinding tot stand te brengen.
     node (kamer) verschijnt.
  - Als " " wordt weergegeven links van de naam van het knooppunt
    op het onderste gedeelte van het scherm, draait u de DIAL om
    het laatst verbonden knooppunt weer te geven.
  - Als de verbinding niet succesvol is, verschijnt er een foutmelding
    en keert het scherm terug naar de lijst met knooppunten en kamers.

  zz Specificeer de DTMF-ID van het knooppunt of de kamer waarmee u 
      verbinding wilt maken.
  1.Terwijl het WIRES-X verbindingsscherm wordt weergegeven,
     houdt u de toets "#" op de microfoon ingedrukt.
 "#" Wordt weergegeven in het frequentiegebied.

  2. Voer de DTMF ID in op de microfoon en druk vervolgens op de
     "#" toets.
  - De verbinding begint en "Waiting" knippert.
  - Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de menulijst van het
    verbonden knooppunt (kamer) verschijnen.
  - Om de invoer te stoppen, drukt u op de "*"-toets op de microfoon.
  - Als de verbinding niet tot stand komt, verschijnt er een foutmelding.
    Communiceren met anderen
   1. Terwijl het station waarmee u verbonden bent wordt weergegeven
      verbonden bent, drukt u op de PTT-schakelaar.
      De zendontvanger schakelt over op zenden.
  2. Laat de PTT-schakelaar los.
     De zendontvanger keert terug naar ontvangen.

]

jmbos
Geplaatste afbeelding

jmbos
Geplaatste afbeelding

jmbos
Geplaatste afbeelding



 

 

zzDe verbinding met het knooppunt of de kamer verbreken
1. Houd de toets [*] ingedrukt.

Maak de WIRES-X-verbinding los
Houd de toets [D X] ingedrukt om de verbinding te verbreken en over te schakelen naar het 
frequentieweergavescherm,
de "X" aan de linkerkant van de frequentieweergave verdwijnt.
Als de verbinding niet wordt verbroken, blijven het lokale knooppunt en het knooppunt of de kamer
verbonden.

Nuttige functies in de digitale modus
Vooraf ingestelde kanalen gebruiken
____________________________
Door het programmeren (vooraf instellen) van een kanaalfrequentie kunt u eenvoudig verbinding maken met een
lokaal
node.
Door een kanaalfrequentie te delen met andere nodes, kunt u de zendontvanger verbinden met een
lokaal knooppunt, zelfs als u weg bent. Dit is handig voor een groep om een station te bedienen.
 *Een kanaal instellen
1. Houd de [F(SETUP)] toets [WIRES-X] [1 RPT/WIRES FREQ] ingedrukt.
2. Druk op de DIAL knop om [PRESET] te kiezen.
- PRESET] wordt beschikbaar.
- De standaardinstelling is "MANUAL".
3. Draai de DIAL knop om [PRESET] te kiezen en druk vervolgens op 

  de DIAL knop.
4. Draai aan de DIAL knop om de frequentie te selecteren.
- Druk op de toets [BAND] om naar de vooringestelde frequentieband
   over te schakelen. 
- De standaardinstelling is 146,550 MHz, 446,500 MHz.
5. Druk op de [DISP]-toets of de PTT-schakelaar om de instelling 
    op te slaanen terug te keren naar de normale bediening.
 *Stoppen met het gebruik van vooraf ingestelde kanalen
  Stel stap 2 van het vorige hoofdstuk in op "MANUAL".

 * Aansluiten op een vooraf ingesteld kanaal
1. Volg de bovenstaande procedure "Een kanaal instellen" om het vooraf ingestelde kanaal beschikbaar te maken

  vooraf.
2. Houd de toets [D X] ingedrukt.

  De vooraf ingestelde frequentie wordt opgeroepen en de "P" en "X"
pictogrammen knipperen afwisselend linksboven in de frequentieweergave.
display.
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3. Wanneer een lokaal knooppunt is gevonden, licht "X" op,
en verschijnen de naam van het knooppunt en de naam van de stad
onderaan op het scherm.
Wanneer een lokaal knooppunt niet kan worden gevonden, 
verdwijnen de knipperende "P"en "X" na 30 seconden verdwijnen.

___________________________________________________________________
    Als de frequentie van het gevonden lokale knooppunt verschilt van die van het vooraf

  ingestelde kanaal, schakelt  de
   frequentie automatisch over op de frequentie van het knooppunt.

___________________________________________________________________
  Verbinding maken met geregistreerde nodes of kamers

Registreer namen van internetknooppunten en kamers op het internet en sorteer ze in 5
  categorieÃ«n. In elke categorie kunnen maximaal 20 nodes en kamers worden geregistreerd.
zzCategorienamen registreren
1. Houd de toets [F(SETUP)] [WIRES-X] [3 EDIT CATEGORYTAG] ingedrukt.
2. Draai aan de DIAL knop om een van [C1] t/m [C5] te kiezen,

en druk vervolgens op de [DISP] toets.
Het tekeninvoerscherm wordt weergegeven.

3. Voer de naam van de categorie in.

4. Houd de DIAL knop ingedrukt om de categorie
naam in te stellen en terug te keren naar het vorige scherm.
Herhaal stappen 2 t/m 4 om meer categorienamen in te stellen.

5.  Druk op de PTT-schakelaar om de categorienaam in te stellen en terug te keren naar het frequentiescherm.
scherm.

zzHet registreren van een knooppunt of kamer
1. Draai de DIAL knop om het knooppunt of de kamer te selecteren die u wilt verbinden

en druk vervolgens op de DIAL knop.
De menulijst van het aangesloten knooppunt (kamer) wordt weergegeven.

2. Druk op de [F(SETUP)] toets.
3. Draai aan de DIAL knop om [ADD] te kiezen en druk vervolgens op de

DIAL knop.
De categorielijst wordt weergegeven.
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4. Draai aan de DIAL knop om een van [C1] t/m [C5] te kiezen,
   en druk vervolgens op de toets [DISP].
   De naam van het momenteel verbonden knooppunt of de kamer wordt
   toegevoegd aan de lijsten met geregistreerde knooppunten en kamers.
5. Druk op de toets [TERUG].
   Het scherm keert terug naar de lijst.

zz Verbinding maken met geregistreerde knooppunten of kamers
1. Draai aan de DIAL knop om [SEARCH & DIRECT] te kiezen,
   en druk vervolgens op de DIAL knop.
   De categorielijst wordt weergegeven.

2. Draai aan de DIAL knop om een van [C1] t/m [C5] te kiezen,
   en druk vervolgens op de toets [DISP].
- Geeft de knooppunten- en kamerlijsten weer.
- In de kamerlijsten wordt het aantal knooppunten dat is verbonden met
   elke kamer rechts weergegeven.

3. Draai de DIAL knop naar een knooppunt of kamer en druk vervolgens op
   de DIAL knop.
   Draai de DIAL om het te verbinden knooppunt of de kamer te selecteren,
   druk vervolgens op PTT om over te schakelen om een verbinding 
   tot stand te brengen.
    ____________________________________________________
   De items worden vermeld in de volgorde van het activiteitennummer,
   of de toegangsgeschiedenis (zoals gekozen in [WIRES-X] [2
   SEARCH SETUP] in de instelfunctie).
   -------------------------------------------------------------------
- Als de verbinding geslaagd is, verschijnt de menulijst van het verbonden
   node of kamer weergegeven.
- Als de verbinding niet succesvol is, verschijnt er een
   en keert het scherm terug naar de lijst met knooppunten en kamers.
   en kamers.
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Bevestiging van de locatie van het lokale knooppunt en het partnerstation
______________________________________________________
     Wanneer het signaal van het aangesloten lokale knooppunt GPS-locatiegegevens bevat,
     kan de informatie op het scherm worden weergegeven.
1. Druk op de [DISP] toets op het WIRES-X scherm.

Als het signaal van het in de C4FM digitale DN (V/D) modus werkende partnerstation bevat
GPS-positie-informatie bevat, worden de afstand en de richting van het ontvangen station tot uw
eigen station weergegeven.

          Roepnaam van het andere station 
Richting van het andere stationHUP: Koers omhoog 

NUP: Noord omhoog
Afstand tot ander station

Weergave van uw station
Afstand tot een ander station

Richting van uw station

2. Druk nogmaals op de toets [DISP] om terug te keren naar de normale bediening.
______________________________________________________________________
    Wanneer "NUMERIC" is geselecteerd uit [DISPLAY] [1 TARGET LOCATION] in de instel
    modus, verschijnt het lengte- en breedtegraadscherm in plaats van het kompasscherm. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
De B-band bedienen
Druk in het WIRES-X scherm op de [A/B] toets zodat de bedieningsband de B
band wordt. Frequentieverandering en normale communicatie zijn mogelijk in de B-band. Druk op
de [A/B] toets nogmaals om terug te keren naar het WIRES-X verbindingsscherm waar u WIRES-X kunt bedienen 
en ermee kunt communiceren.
en communiceren met WIRES-X.
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 Wanneer het te verbinden knooppunt een analoog station is, gebruikt u de DTMF-functie op de
 zendontvanger. Voor bijzonderheden over het gebruik van de DTMF-functie, zie "DTMF-bediening"
 in de Advance Handleiding.

 **Verbinding maken met knooppunten of kamers op het internet 
----------------------------------------------------------------
 1. Stel de hoofdbandfrequentie in op de frequentie van het lokale knooppunt.
 2. Druk op de toets [D X] om over te schakelen naar de analoge FM-modus.
     Raadpleeg "De communicatiemodus selecteren" in de basishandleiding voor meer informatie.
 3. Terwijl u op de microfoon PTT-schakelaar drukt, drukt u ook op de DTMF ID-toets "#" gevolgd 
     door de 5 cijfers van de kamer of het knooppunt waarmee u verbinding wilt maken.
 4. Laat de PTT-schakelaar op de microfoon los en houd de zendontvanger gedurende ongeveer 
    10 seconden in de ontvangstmodus.
 - Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u geluid horen.
 - Het bestemmingsscherm voor de verbinding verschijnt niet.
___________________________________________________________________________
     DTMF-codes bestaande uit maximaal 16 cijfers kunnen worden opgeslagen in 9 kanalen op de zendontvanger. 
     Als u de codes van vaak gebruikte verbindingsbestemmingen vooraf registreert, kunt u gemakkelijk
     zenden door de code te kiezen in het functiemenuscherm en op PTT te drukken. Voor details,
     zie "DTMF-bediening" in de handleiding.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   **  Communiceren met anderen
 1. Druk op de PTT-schakelaar en spreek in MIC.
 2. Laat de PTT-schakelaar los.
     De zendontvanger schakelt over naar de ontvangstmodus.

    ** De verbinding met het knooppunt of de kamer verbreken
 1. Terwijl u de PTT-schakelaar op de microfoon indrukt, drukt u ook op "#" gevolgd door "99999"
     (DTMF-commando voor verbreken van de verbinding).
 2. De verbinding met de node of kamer wordt verbroken.
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**In de digitale modus van WIRES-X kunt u berichten (tekstgegevens) en beelden verzenden/ontvangen;
  U kunt ook audioberichten opnemen/afspelen.
_______________________________________________________________________
     Voordat u de nieuwsfunctie gebruikt, plaatst u een microSD-geheugenkaart in de zendontvanger.
     Voor details, zie "Een microSD-geheugenkaart gebruiken" in de basis handleiding.
----------------------------------------------------------------------------------------------
**Berichten bekijken

Tekstberichten en gegevens die zijn verzonden/ontvangen door een lokaal knooppunt, 
of een knooppunt of ruimte op het internet, kunnen worden gelezen op de zendontvanger.

**Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken 
_____________________________________________________________________________
1. Draai in het scherm voor verbonden bestemmingen aan de DIAL

knop om het lokale knooppunt te kiezen en druk vervolgens op de DIAL-knop.

2. Draai aan de DIAL knop om de naam van het lokale knooppunt te selecteren
  weergegeven in [LOCAL NEWS] te selecteren en druk vervolgens
    op de DIAL knop. 

Als de gegevensontvangst geslaagd is, verschijnt de menulijst van het lokale
knooppunt verschijnt.

3. Draai aan de DIAL knop om [NEWS STATION] te kiezen,
  en druk vervolgens op de DIAL knop.
  Het upload/download selectiescherm verschijnt.

4 Draai aan de DIAL knop om [DOWNLOAD] te kiezen  en druk vervolgens 
   op de DIAL knop.

Het scherm voor de keuze van het gegevenstype verschijnt.
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  5. Draai aan de DIAL knop om [MESSAGE] te kiezen en druk 
      vervolgens op de DIAL knop.
    - Als de gegevensontvangst geslaagd is, verschijnt de lijst met gegevens.
    - De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerd chronologische 
       volgorde. 

  6. Draai de DIAL knop om het te bekijken bericht te selecteren,
      en druk vervolgens op de DIAL knop.
      Downloadt de gegevens en geeft de inhoud van het bericht.

7. Druk op de [BACK] toets.
  Het scherm keert terug naar de gegevenslijst.
_______________________________________________________________
  - Druk op de DIAL knop op het scherm dat de inhoud weergeeft om de datum en tijd 
    weer te geven waarop het  bericht werd gedownload.

    - Druk op elk scherm op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm.
-------------------------------------------------------------------------------------
  **Tekstgegevens op de WIRES-X server bekijken (INT NEWS)

Tekstinformatie die door Yaesu op de WIRES-X-server wordt aangeboden, kan worden gelezen vanaf de 
zendontvanger.

1. Draai de DIAL-knop om het lokale knooppunt te kiezen en druk
  vervolgens op de DIAL-knop.
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  2. Draai aan de DIAL knop om de naam van het lokale knooppunt te selecteren
     die in [LOCAL NEWS] wordt weergegeven, en druk vervolgens op de DIAL
     knop.
     Als de gegevensontvangst is geslaagd, verschijnt de menulijst van het lokale
     knooppunt.

 3. Draai aan de DIAL knop om [INT NEWS] te kiezen en druk vervolgens 
     de DIAL knop.
     Geeft het menu van de WIRES-X server weer.

 4. Draai aan de DIAL knop om [NEWS STATION] te kiezen,
    en druk vervolgens op de DIAL knop.
    Geeft het gegevensselectiescherm weer.

 
 5. Draai de DIAL knop om [MESSAGE] te kiezen en druk vervolgens 
    op de DIAL knop.
 - Als de gegevensontvangst is geslaagd, verschijnt de lijst met gegevens.
 - De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerd chronologische volgorde.
   

 6. Draai de DIAL knop om het te bekijken bericht te selecteren,
     en druk vervolgens op de DIAL knop.
  - Downloadt de gegevens en geeft de inhoud van het bericht.
  - Druk op de DIAL knop terwijl het bericht wordt weergegeven
    om de roepnaam en de upload datum/tijd van het bericht weer te geven. 

 7  Druk op de terug knop
    Het scherm keert terug naar de gegevenslijst.

]
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**Tekstgegevens bekijken in knooppunten of kamers op het internet
1. Draai aan de DIAL knop om het internetknooppunt of de internetruimte 
    te selecteren en druk vervolgens  op de DIAL knop.

Geeft de menulijst van het internetknooppunt of de kamer weer.

2. Volg stappen 3 tot 7 van "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken"
  (pagina 18) om de gegevens te importeren.

**Beelden importeren
Afbeeldingen kunnen worden ge importeerd (verzonden/ontvangen) naar de transceiver
vanaf een lokaal knooppunt, of een internetknooppunt of -ruimte.

**Beelden importeren van lokale knooppunten
1. Volg de stappen 1 t/m 4 in "Tekstgegevens bekijken in lokale knooppunten" op pagina 18 om het

  gegevenstype te openen.
2. Draai de DIAL knop om [PICT] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.

- Geeft de gegevenslijst weer.
- De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerde chronologische volgorde.

3. Draai aan de DIAL knop om de te downloaden afbeelding te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
  Het bevestigingsbericht verschijnt.

4. Draai aan de DIAL knop om [OK] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
- Het downloaden begint en "Waiting" verschijnt.
- Nadat de gegevensimport is voltooid, verschijnt het beeld.
- Gegevens in niet-ondersteunde formaten kunnen niet worden geÃ¯mporteerd.
  In dat geval verschijnt "NOT Completed".

waarna het scherm terugkeert naar het scherm voor gegevenstypeselectie.
5. Om de gegevens op de microSD geheugenkaart op te slaan, draait u aan de DIAL knop om

[SAVE] te selecteren en drukt u vervolgens op de DIAL knop.
Wanneer de microSD geheugenkaart niet genoeg vrije ruimte heeft,
  kunnen de gegevens niet worden ge importeerd.
In dat geval verschijnt "Memory is full" en keert het scherm terug naar de gegevenslijst.

6. Draai aan de DIAL knop om [OK] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
  Het scherm keert terug naar de gegevenslijst.

**Importeren van beelden van de WIRES-X server (INT NEWS)
Beelden die door Yaesu op de WIRES-X-server worden geleverd, kunnen in het zendontvangtoestel
worden ge Ã¯mporteerd.

1. Volg de stappen 1 t/m 4 in "Tekstgegevens bekijken op de WIRES-X-server (INT NEWS)" (pagina
  19) om het gegevenstype-keuzescherm weer te geven.
2. Volg de stappen 2 t/m 6 in  importeren van beelden van lokale knooppunten" hierboven om de

de beeldgegevens.
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**Importeren van gegevens uit knooppunten of ruimten op het internet
1. Draai aan de DIAL knop om het knooppunt of de kamer te selecteren waarmee 
    u verbinding wilt maken.  verbinden en druk vervolgens op de DIAL knop.

Geeft de menulijst van het internetknooppunt of de kamer weer.

2. Volg stappen 2 tot 5 in "Importeren van beelden van lokale knooppunten" (pagina 21)
  om te importeren van data.
________________________________________________________________
    - Druk op elk scherm op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm.
    - Zelfs wanneer de categorielijst of gegevenslijst wordt weergegeven,
      kunt u op de PTT-schakelaar    drukken  om naar een aangesloten knooppunt 
      of ruimte op het internet voor communicatie.
------------------------------------------------------------------------------------

  **Geimporteerde gegevens later bekijken
U kunt de geÃ¯mporteerde gegevens ook later bekijken.

1. Volg stappen 1 tot 2 in "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken" (pagina 18) om het
  scherm voor het selecteren van gegevenstypes weer te geven.

2. Druk op de [F(SETUP)] toets en draai vervolgens aan de DIAL knop
  om [LOG] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
  Geeft het datatypekeuzescherm weer.

3. Draai aan de DIAL knop om [MESSAGE] of [PICT] te kiezen,
en druk vervolgens op de DIAL knop.

- Geeft de gegevenslijst weer.
- De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerd
  chronologische volgorde.
______________________________________________________________________

    - Op dit scherm draait u de DIAL knop om [VOICE] te kiezen en drukt u vervolgens 
      op de DIAL knop om  het audiobestand dat op de microSD-geheugenkaart 
      met de transceiver is opgenomen.

      - STEMgegevens van de nieuwsfunctie kunnen niet in de zendontvanger worden gemporteerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Draai de DIAL knop om de te bekijken gegevens te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.

  Geeft de inhoud van het bericht of de afbeelding weer.
5. Druk op de toets [BACK].

Het scherm keert terug naar de gegevenslijst.
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**Geimporteerde gegevens verwijderen
  * Een bestand verwijderen
1. Volg de stappen 1 tot 5 "Geimporteerde gegevens later bekijken" op pagina 22 om de inhoud weer te geven

  van het bericht of de afbeeldingsgegevens weer te geven.
2. Druk op de toets [F(SETUP)] en draai vervolgens aan de DIAL knop

  om [DEL] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
  Het bevestigingsbericht verschijnt.

3. Draai aan de DIAL knop om [OK] te selecteren en druk vervolgens op de
  DIAL knop.

  De gegevens worden verwijderd en het scherm keert terug naar de gegevenslijst.
**Luisteren naar audioberichten

U kunt audiobestanden afspelen en beluisteren die zijn verzonden/ontvangen door een lokaal knooppunt,
of knooppunt of ruimte op het internet.
Audiobestanden worden ingedeeld in de volgende twee types:
NOODGEVALLEN: Informatie over noodsituaties. Afhankelijk van de instellingen van het knooppunt
  of de ruimte,

worden verplichte updates geleverd aan aangesloten knooppunten en ruimten in 
intervallen van vijf minuten gedurende twee uur vanaf de eerste verspreiding
van het nieuws.

NEWS STATION: Normaal bericht. U kunt het bericht altijd beluisteren, zolang het
  bericht niet uit het knooppunt of de ruimte is verwijderd.

_________________________________________________________________
    Stemgegevens van de nieuwsfunctie kunnen niet in de zendontvanger worden geimporteerd.

  ---------------------------------------------------------------------------------------
**Beluisteren van noodinformatie in het lokale knooppunt
1. Volg de stappen 1 t/m 3 in "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken" op pagina 18 om de

  menulijst van het lokale knooppunt weer te geven.
2. Draai aan de DIAL knop om [EMERGENCY] te selecteren

  en druk vervolgens op de DIAL knop.
- De gegevenslijst wordt weergegeven.
- De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerde
  chronologische volgorde.
- De in de afgelopen 2 uur geregistreerde gegevens knipperen.

3. Draai de DIAL-knop om het af te spelen audiobestand te selecteren en druk vervolgens op de DIAL-knop.
- Start de audioweergave. "DOWNLOAD" verschijnt en knippert.
- Na afloop van het afspelen keert het scherm terug naar de gegevenslijst.

]
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 **Luisteren naar routineberichten in lokale knooppunten
___________________________________________
    1. Volg de stappen 1 tot en met 5 in "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken" op pagina 18 om het
        scherm voor het selecteren van het gegevenstype weer te geven.
    2. Draai de DIAL-knop om [VOICE] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL-knop.
       - Geeft de gegevenslijst weer.
       - De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerd chronologische volgorde.
    3. Draai aan de DIAL knop om het af te spelen audiobestand te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
       - Start de audioweergave. "DOWNLOAD" verschijnt.
       - Na afloop van het afspelen keert het scherm terug naar de gegevenslijst.
 **Beluisteren van routineberichten op de WIRES-X server (INT NEWS)
________________________________________________________
     1. Volg de stappen 1 tot 4 in "Tekstgegevens bekijken op de WIRES-X server (INT NEWS)" 
         op pagina 19 om het gegevenstype te selecteren.
     2. Draai aan de DIAL-knop om [VOICE] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL-knop.
         - Geeft de gegevenslijst weer.
         - De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerd chronologische volgorde.
     3. Draai aan de DIAL knop om het af te spelen audiobestand te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
         - Start de audioweergave. "DOWNLOAD" verschijnt.
         - Na afloop van het afspelen keert het scherm terug naar de gegevenslijst.
 **Luisteren naar noodinformatie in knooppunten of ruimtes op het internet
________________________________________________________
     1. Draai de DIAL knop om het knooppunt of de kamer op 
         het internet te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
        Geeft de menulijst van het knooppunt of de kamer op het internet weer.

    2. Volg de stappen 3 en 4 in "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken" op pagina 18.
    3. Draai de DIAL knop om [NOODGEVALLEN] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
        De gegevenslijst wordt weergegeven.
        - De lijst toont de geregistreerde gegevens in omgekeerde chronologische volgorde.
        - Gegevens die in de afgelopen 2 uur zijn geregistreerd, knipperen.
    4. Draai de DIAL knop om het af te spelen audiobestand te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
       - Start de audioweergave. "DOWNLOAD" verschijnt.
       - Na afloop van het afspelen keert het scherm terug naar de menulijst van het aangesloten knooppunt 
          of de aangesloten kamer.
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  4. Draai aan de DIAL knop om [NEW] te kiezen en druk vervolgens op de
      DIAL knop.

**Luisteren naar routineberichten in knooppunten of kamers op het internet
1. Draai aan de DIAL-knop om het internetknooppunt of de internetruimte
  te selecteren waarmee u verbinding wilt maken en druk vervolgens op
   de DIAL-knop.  Toont de menulijst van het knooppunt of de kamer 
   op het internet.

2. Volg de stappen 2 en 3 in "Luisteren naar routineberichten in lokale knooppunten"
  op pagina 19.

**Berichten en afbeeldingen verzenden
U kunt berichten (tekstgegevens) en afbeeldingen die zijn opgeslagen op de microSD-geheugenkaart
die in de zendontvanger is geplaatst, naar een lokaal knooppunt of een knooppunt of ruimte op het internet.
U kunt ook een nieuw bericht maken en dit verzenden.
______________________________________________________________________
- Voor bijzonderheden over microSD-geheugenkaarten, zie "Een microSD-geheugenkaart gebruiken" in de
  bedieningshandleiding.
- U kunt ook foto's verzenden die gemaakt zijn met de camera die in de optionele
  microfoon "MH-85A11U" is ingebouwd. Voor details over het maken van foto's, zie
  "Een foto maken (Snapshot Functie)" in de basis bedieningshandleiding.

------------------------------------------------------------------------------------------
  **Maken en verzenden van berichten naar lokale knooppunten
1. Volg stappen 1 tot 4 in "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken" op pagina 18 om de

  upload (zenden)/download (ontvangen) selectiescherm weer te geven.
2. Draai aan de DIAL knop om [UPLOAD] te selecteren en druk vervolgens
    op de DIAL knop.  Geeft het selectiescherm voor het gegevenstype weer.

3. Draai aan de DIAL knop om [MESSAGE] te kiezen  en druk vervolgens op
de DIAL knop
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 5.Druk op de [F(SETUP)] toets, draai vervolgens aan de DIAL knop om [EDIT] te selecteren 
    en druk vervolgens op de DIAL knop.
 6. Gebruik de DIAL knop om een bericht van maximaal 80 tekens in te voeren.
 7. Houd de DIAL knop ingedrukt.
    Geeft het bevestigingsscherm van het ingevoerde bericht weer.
 8. Druk op de toets [F(SETUP)], draai vervolgens aan de DIAL knop om [UPLOAD] te selecteren en druk 
   vervolgens op de DIAL knop.
 - Start de verzending van het bericht.
 - Om het ingevoerde bericht als standaardbericht op te slaan, draait u de DIAL knop om    
   [SAVE] te selecteren en drukt u vervolgens op de DIAL knop (pagina 27).
 - Nadat de berichtverzending is voltooid, keert het scherm terug naar de gegevenslijst.

       Draai in het teken invoerscherm aan de DIAL knop om [MTXT] te kiezen en druk vervolgens 
       op de DIAL knop om een van de 19 routineberichten te selecteren.
      _____________________________________________________________________
                  QRM ----------- QSY ------------------Goede nacht ----------------- Haal me op
                  QRP  ----------   Goede morgen --------Berichten versturen ----------  Dank u
                  QRT  ------------Goed werk ----------- Stuur foto's   ----------------  OK
                  QRX  ----------- Goede dag ----------   onderweg   -----------------   dringend
                  QRZ  ----------   Goedenavond  -------  wacht op u
     ----------------------------------------------------------------------------------------------
 * Verzenden van opgeslagen berichten of beelden naar lokale knooppunten
 1. Volg de stappen 1 tot 2 in "Berichten maken en verzenden naar lokale knooppunten" op pagina
     25 om het datatype selectiescherm weer te geven.
 2. Draai aan de DIAL knop om [MESSAGE] of [PICT] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
     Geeft de gegevenslijst weer.
 3. Draai aan de DIAL knop om het te verzenden bericht of beeld te selecteren en druk vervolgens op de
     DIAL knop.
 4. Druk op de toets [F(SETUP)], draai vervolgens aan de DIAL knop om [UPLOAD] 
     te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
    Nadat de gegevensoverdracht is voltooid, verschijnt "Completed" en keert het scherm terug naar het
    naar het scherm voor gegevensselectie.

 *Maken en verzenden van berichten naar knooppunten of kamers op het internet
 1. Draai aan de DIAL knop om het knooppunt of de kamer op het internet te selecteren waarmee
     u verbinding wilt maken en druk vervolgens op de DIAL knop.
    Geeft de menulijst van het knooppunt of de kamer op het internet weer.
 2. Draai aan de DIAL knop om [NEWS STATION] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
    Geeft het selectiescherm voor uploaden (zenden)/downloaden (ontvangen) weer.
 3. Draai aan de DIAL knop om [UPLOAD] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
    Geeft het selectiescherm voor het gegevenstype weer.
 4. Volg de stappen 3 t/m 8 in "Maken en verzenden van berichten naar lokale knooppunten" op pagina
     25 om een bericht aan te maken en te verzenden.

jmbos
Geplaatste afbeelding



 *Het verzenden van opgeslagen berichten of beelden naar knooppunten of kamers op het internet
   1.Volg de bovenstaande stappen 1 tot 3 in "Berichten maken en verzenden naar knooppunten of kamers
      op internet" op pagina 26, om het scherm voor het selecteren van het gegevenstype weer te geven.
   2 Volg de bovenstaande stappen 3 tot en met 4 in "Opgeslagen berichten of afbeeldingen verzenden 
      naar lokale nodes" op pagina 26, om gegevens te selecteren en te verzenden.
  *  Het registreren van een standaardbericht
      U kunt maximaal 10 teksten met elk maximaal 80 tekens registreren als standaardberichten.
      Geregistreerde teksten kunnen worden geselecteerd en gebruikt zoals de 19 standaardberichten 
      die standaard zijn opgeslagen.
 1. Volg de stappen 1 tot 7 in "Een nieuw bericht maken en verzenden" op pagina 9 
     om het berichtinvoerscherm weer te geven. het berichtinvoerscherm weer te geven.
 2. Druk op de toets [F(SETUP)], draai vervolgens aan de DIAL knop om [SAVE] te selecteren 
     en druk vervolgens op de DIAL knop.
     De standaard berichtenlijst wordt weergegeven.
 3. Draai aan de DIAL om het nummer (1 tot 10) te selecteren waar u het standaardbericht wilt registreren.
 4. Druk op de DIAL-knop.
     - Registreert de tekst als een standaardbericht en geeft het berichtinvoerscherm weer.
     - Als u een nieuw bericht registreert op een nummer waar al een bericht is geregistreerd,
        wordt het oude bericht overschreven.
    - Om de registratie te annuleren, drukt u op de toets [BACK].
 * Audioberichten verzenden
    U kunt audioberichten die u in de microfoon spreekt als gegevens verzenden naar een lokaal knooppunt
    of een knooppunt of ruimte op het internet.
    Audiobestanden worden ingedeeld in de volgende 2 types:
    NOODGEVALLEN:           Noodinformatie. Afhankelijk van de node- of ruimte-instellingen,
                                               worden verplichte updates geleverd aan aangesloten knooppunten en kamers in
                                               intervallen van vijf minuten gedurende twee uur vanaf de eerste verspreiding 
                                               van het nieuws.
    NEWS STATION:               Normaal bericht. U kunt het bericht op elk gewenst moment beluisteren 
                                               zolang het bericht
                                               niet uit het knooppunt of de ruimte is verwijderd.

   Verzenden van noodinformatie naar lokale knooppunten
    _______________________________________
 1. Volg stappen 1 t/m 2 in "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken" 
     op pagina 18 om de menulijst van het lokale knooppunt weer te geven.
 2. Draai aan de DIAL knop om [EMERGENCY] te kiezen.

Jos pd0pdd]
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 *3.Druk op de PTT-schakelaar, er klinkt een pieptoon en het bevestigingsscherm "EMERGENCY
     Upload?" verschijnt. Houd bij het verzenden van noodinformatie de
     PTT-schakelaar ingedrukt, na drie pieptonen verandert de schermweergave in "UPLOAD"
     en wordt de verzending gestart.
     transmissie wordt gestart. Spreek in de MIC terwijl u de PTT-schakelaar ingedrukt houdt.
     De maximale opnametijd is Ã©Ã©n minuut.
 4. Laat de PTT-schakelaar los nadat de geluidsverzending is voltooid.
     Nadat de berichtverzending is voltooid, verschijnt "Completed" en vervolgens keert het scherm
     terug naar de menulijst van het lokale knooppunt.
   * Verzenden van routine spraakberichten naar lokale knooppunten
 1. Volg de stappen 1 tot 3 in "Tekstgegevens in lokale knooppunten bekijken" op pagina 18 om de
     upload (zenden)/download (ontvangen) selectiescherm weer te geven.
 2. Draai aan de DIAL knop om [UPLOAD] te selecteren en druk vervolgens 
     op de DIAL knop.
    Geeft het selectiescherm voor het gegevenstype weer.
 3. Draai aan de DIAL knop om [VOICE] te selecteren.

 4. Terwijl u op de PTT drukt, spreekt u in de MIC.
     De maximale opnametijd is Ã©Ã©n minuut.
 5. Laat de PTT los nadat de geluidsverzending is voltooid.
     Nadat de berichtverzending is voltooid, verschijnt "Voltooid" en vervolgens keert het scherm
     terug naar het datatype selectiescherm.
   *Verzenden van noodinformatie naar knooppunten of kamers op het internet
 1. Draai de DIAL-knop om het te verbinden knooppunt of de kamer op het internet te selecteren
     en druk vervolgens op de DIAL-knop.
     Geeft de menulijst van het knooppunt of de kamer op het internet weer.
 2. Volg de stappen 2 tot 5 in "Noodinformatie verzenden naar lokale knooppunten" op pagina
     27 om een bericht te verzenden.
     Routineberichten verzenden naar knooppunten of kamers op het internet
 1. Volg de stappen 1 t/m 2 in "Berichten maken en verzenden naar knooppunten of kamers op het
     Internet" op pagina 26 om het selectiescherm voor uploaden (zenden)/downloaden (ontvangen) 
     scherm weer te geven.
 2. Volg de stappen 2 tot 4 in "Routineberichten verzenden naar lokale knooppunten" op pagina
     28 om een bericht te verzenden.
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 **WIRES-X instelmenu's
 *WIRES-X instellingsmoduslijst
                    Setup Menu nr. / item                                 Beschrijving                                     Selecteerbare opties
                                                                                                                                 (Vetgedrukte opties zijn de 
                                                                                                                                          standaardinstellingen)
    ___________________________________________________________________________________________
                                                                                  Instellen van de
                  1 RPT/WIRES FREQ                        frequenties voor repeaters/       HANDMATIG / VOORAF
                                                                                                                                         INGESTELD
                                                                                      WIRES-X
                 Het instellen van vooraf 
                   ingestelde frequenties                                                                        hangt af van de versie van het 
                                                                                                                                     zendontvangtoestel.
        _________________________________________________________________________________________
                                                                         Instellen van de itemvolgorde op de
                 2 SEARCH SETUP                             knooppunten- en kamerlijsten                 HISTORIE / ACTIVITEIT
       _________________________________________________________________________________________
              3 EDIT CATEGORYTAG                  Bewerken van categorienamen                                C1 tot C5
       _________________________________________________________________________________________
                                                                         geregestreerde nodes/kamers                                 C1 to C5
             4 REMOVE ROOM/NODE                            verwijderen.                               1 tot 20 in totaal in elke 
                                                                                                                                                    categorie
     __________________________________________________________________________________________
             5 DG-ID                                                  Instellen van de DG-ID                                 01 tot 99 / AUTO
     __________________________________________________________________________________________

 *Het WIRES-X-instelmenu gebruiken
 *Instellen van de bedrijfsfrequenties voor repeaters/WIRES-X
_______________________________________________
   De [D X] toets kan worden ingesteld om altijd de vooraf ingestelde frequentie te gebruiken bij het zoeken naar het
   lokale knooppunt.
   Zie "Vooraf ingestelde kanalen gebruiken" op blz. 13 voor meer informatie.
 *De itemvolgorde instellen in de lijsten met knooppunten en kamers
   Om de sorteercriteria van de lijst met verbindingsbestemmingen op het internet te wijzigen:
 1. Houd de toets [F(SETUP)] [WIRES-X] [2 SEARCH SETUP] ingedrukt.
 2. Druk op de DIAL knop om "HISTORY" of
    "ACTIVITEIT" TE KIEZEN.
     HISTORY: Toont de lijst gesorteerd op volgorde 
     waarmee uw station het meest verbinding heeft gemaakt.
     ACTIVITEIT: Toont de lijst gesorteerd in aflopende volgorde
     van de kamer met de meeste nodes verbonden. Knooppunten komen na kamers.
 3. Druk op de [DISP]-toets of de PTT-schakelaar om de instelling te voltooien.

    *Categorienamen bewerken-----------------------------------------------------------
     Er kunnen vijf categorieÃ«n worden benoemd waarin knooppunten en kamers worden geregistreerd.
     U kunt maximaal 16 alfanumerieke tekens kunnen worden gebruikt voor elke categorienaam.
     Raadpleeg "Een knooppunt of kamer registreren" op bladzijde 14 voor meer informatie.

]
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 *Verwijderen van geregistreerde knooppunten en kamers
   In de 5 categorieÃ«n geregistreerde nodes en kamers kunnen worden verwijderd.
   1. Houd de toets [F(SETUP)] [WIRES-X] [4 REMOVE ROOM/NODE] ingedrukt.
   2. Draai aan de DIAL om de gewenste categorie te selecteren,
       en druk op de DIAL knop.  

3. Draai aan de DIAL selecteer de knooppunt of de kamer om het te verwijderen 
    en druk vervolgens op de DIAL knop.
    Het bevestigingsbericht verschijnt.

4. Draai aan de DIAL knop om [OK] te selecteren en druk vervolgens op de DIAL knop.
Verwijdert het geselecteerde knooppunt of de geselecteerde kamer.

5. Druk op de [DISP]-toets of de PTT-schakelaar om terug te keren naar de normale bediening.

**    De DG-ID functie voor toegang tot het WIRES-X knooppuntstation---------------------
Stel het WIRES-X, DG-ID nummer in dat wordt gebruikt om verbinding
  te maken met het lokale knooppuntstation door op de [D X] toets te drukken.

1. Houd de [F(SETUP)] toets [WIRES-X] [5 DG-ID] ingedrukt.
2. Draai aan de DIAL knop om de DG-ID instelling voor

  WIRES-X TE KIEZEN.
AUTO:  ----- Alleen open knooppunten, ingesteld op het DG-ID nummer  " 
                      0 0" kunnen worden aangesloten.
01 tot 99:  --- Alleen knooppunten die overeenkomen met het ingestelde 
                       DG-ID nummer mogen worden aangesloten.
                       De standaardinstelling is "AUTO".

3. Druk op de [DISP]-toets of de PTT-schakelaar om de instelling te voltooien.

]
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 * De FTM-300DR/DE instellen op knooppuntstationmodus
 * Volg de onderstaande procedure om de FTM-300DR/DE transceiver te gebruiken als een knooppuntstation.
 1. Sluit de FTM-300DR/DE aan op de HRI-200 en start 
     vervolgens de WIRES-X software op de PC.
     Raadpleeg de HRI-200 gebruiksaanwijzing.
 2. Terwijl u tegelijkertijd op [GM] en [D X] drukt, drukt u op
     de Power (vergrendeling) schakelaar ingedrukt om de stroom in te schakelen.
     De FTM-300DR/DE zal worden ingesteld op de modus voor knooppuntstations;
     "WIRES-X" zal op het display verschijnen.
     Volg stap 2 opnieuw om de node station modus te annuleren.

 * Instellen van de helderheid van het display
     Draai de DIAL knop om een van de zeven helderheidsniveaus te selecteren.
     niveaus te selecteren.

  * In- en uitschakelen van het display
     Houd de [DISP]-toets ingedrukt om alle displays op het
     scherm te verbergen (de toetsverlichting wordt ook uitgeschakeld).
     Druk op een willekeurige toets (behalve de aan/uit-schakelaar) om de 
     verborgen displays weer te geven.

Vertaald voor mijn mede amateurs ,door Jos pd0pdd
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