Hvordan man skifter Chat Room (Group)
De viste billeder er fra en Icom ID-5100, og jeg har valgt at vise på enkelt radio, da det giver lidt større
billede. Der står herunder hvordan man gør det, hvis du ikke er klar over det.
Hold på MAIN i 1 sek. Så skifter radioen til enkel radio. Hold på A i et sekund og radioen går tilbage til dual
mode.
Hvis du trykker på B til højre skifter radioen til den anden side i enkelt mode.

Peg her, så TO bliver markeret.
Peg igen hurtigt.

Så kommer en del muligheder frem. Her og nu skal du koncentrere dig om Your Call Sign og Reflector.
I CS-5100 softwaren er der mulighed for at indtaste de ting man har brug for i Your Call Sign, så det er nok
det letteste. Men man kan også let gøre det i radioen. Peg på Your Call Sign så den går ind i den menu.

Her kan du så se nogle dem jeg har skrevet ind. Peg på unlink. I TO feltet vil der nu stå unlink og
nedenunder et stort U (skal stå på 8. plads – altså 7 mellemrum og så et U). HUSK at alle kommandoer skal
være med store bogstaver. Tast radioen i ca. 1 sekund. Vent på svar. Svaret skulle være Not linket (Ikke
forbundet). Peg igen kort på TO feltet. Peg på Your Call Sign og vælg et andet Chat Room f. eks. DCS004 N

Der vil så stå DCS004 N og neden under vil der stå DCS004NL – Tast radioen i ca. 1 sekund. Svaret vil så
være Forbundet til DCS004 N – på dansk eller engelsk, alt efter opsætning. Her er vist N og B, men du kan jo
lave alle ”Room” deri hvis du synes. (De er vist skrevet ind i kodefilerne, tror jeg).

Peg igen på TO feltet og denne gang skal du pege på Reflector. Som du kan se neden under kan du vælge
flere ting her. Du skal pege på Use Reflector.
Nu kan du så snakke ud over nettet. Samme metode skal du bruge for at komme tilbage igen til det
oprindelige Chat Room. Men de fleste repeatere skifter selv tilbage igen efter kort tid, hvis der ingen
aktivitet er. Men for at huske det, og holde det ved lige, så skift selv tilbage efter brug.

Så det er altså rimelig simpelt at skifte rundt til de forskellige ”Room”, det kræver man lige prøver et par
gange. Repeaterne er der for at blive brugt, så det er bare at gå i gang. Har du et hotspot er det på helt
samme måde.
Andre radioer fungere helt lige sådan, bortset fra at Use Reflector skal indskrives i Your Call Sign, men det
er heller ikke noget problem, hvis man har softwaren, eller har hentet en kodefil hvor det er skrevet ind.
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