
SETARE ICOM 7300 PENTRU MODUL FT8 

1. Se alege USB cu DATA 

 

2.Se stabileste largimea de banda la maxim respectiv 3,6 khz. Se apasa FIL1 Ssi BW iar cu butonul 
de acord se stabileste la 3,6khz prin rotire spre dreapta. Apoi se apasa butonul EXIT. 

 



3.Se reduce la zero AGC –ul. Se apasa butonul Function si apoi  se tine apasat AGC pana se afiseaza 
starea AGC.  Cu butonul de acord se roteste pentru a se ajunge la Off. Apoi se apasa butonul Exit. 

 

4.Se apasa butonul Menu si din fereastra care se deschide se apasa Set, apoi butonul Connectors 

 

Se stabileste Output select AF, AF Output level la 50%, AF Beep Speech Off,  



 

Se roteste butonul pentru urmatorul ecran si reglam IF Output Level la 50%, ACC MOD Level 50%, 
USB MOD Level 40%, DATA OFF MOD MIC,ACC 

 

Apoi urmatorul ecran DATA MOD USB 



 

Apoi se trece la External Keypad 

 

Totul OFF 



 

SE APASA PE BUTONUL DE INTOARCERE LA ECRANUL ANTERIOR 

 

SE intra in ecranul CI-V 



 

Se roteste butonul pentru a se lua meniul de la inceput si se stabilesc valorile ca in imagini 

 



 

SE APASA PE BUTONUL DE INTOARCERE LA ECRANUL ANTERIOR 

In urmatorul ecran setarile ca in imagine, 9600, RTS, Off, Off 

 

SE APASA PE BUTONUL DE INTOARCERE pana se iese din meniu 



 

Se apasa iar butonul Menu si din ecran pe butonul METER 

 

Ajungem la ALC pe care il vom regla impreuna cu programul WSJT-X 



 

LANSAM PROGRAMUL WSJT-X 

Si intram in seting si ecranul de configurare General  

a statiei Radio 



 

Portul serial de conectare este cel din calculator si poate fi diferit ca in imagine 

Urmeaza ecranul de configurare Audio 

 

Urmeaza ultimul lucru reglarea nivelelor 



 

Din butonul de reglare a volumului la microfon in calculator se mareste sau se micsoreaza pana 
cursorul din stanga arata 70 – 80% si de culoare verde. Daca se face rosu va distorsiona semnalul la 
emisie. 

Pentru emisie se alege pe waterfall o zona libera se apasa butonul Tune si se regleaza cursorul 
volumului speaker din calculator pana cand ALC de pe statie este zero. 

 



Si gata se poate lucra. 

 


