
Standard horizon Handheld VHF 

 

 

Quickstart guide 
 

 

 

Dual watch 

Deze functie wordt in de binnenvaart niet toegestaan. Op de HX 870 is dit  in de zeevaartstand te 

gebruiken. 

 

 

 

  

Opties HX 290E HX 300E HX 870E 

Lader 220 volt USB USB 

Standaard programmering Binnenvaart Binnenvaart Combi 

ATIS Ja Ja Ja 

MMSI Nee Nee Ja 

GPS Nee Nee Ja 

Kanaal 31 Ja Ja Ja 

Dual watch Nee Nee  Ja 



Wisselen tussen kanaal pakket 

 In het geval van een combi marifoon is het mogelijk te schakelen tussen de twee kanaalpakketten. 

HX 290E & HX 300E 

1. Houdt de ingedrukt. Druk vervolgens op de om van pakket te wisselen. 

2. I staat voor Internationaal en C voor ATIS. 

 

HX 870 E 

1. Druk op de ‘MENU’ knop om in het menu te komen 

2. Gebruik de toetsen om ‘SET UP’ te selecteren 

3. Selecteer met de  toetsen de ‘CH SETUP’ functie 

4. Druk op ‘SELECT’  en kies daarna de ‘CH GROUP’ optie 

5. Kies hier vervolgens voor de ‘INTL’ (zeevaart ) of ‘CAN’ (binnenvaart) optie 

 

 

ATIS &MMSI 

U kunt zelf éénmalig uw ATIS en/of MMSI nummer invoeren. Wij 

kunnen dit desgewenst ongedaan maken of her programmeren. 

MMSI ( alleen bij HX 870E) 

- Druk op ‘MENU’ 

- Selecteer met de  toetsen de 

‘MMSI/POS INFO ‘ keuze en druk op ‘SELECT’ 

-  Gebruik de toetsen om uw 

MMSI nummer in te voeren 

- Wanneer u een fout maakt gebruikt u wederom de

 toetsen om de keuze  of  

te selecteren. Hiermee kunt u vooruit of achteruit om het foute 

nummer te veranderen. 

- Als u klaar bent, druk op ‘FINISH’ 

  



ATIS 

HX 290E 

-  Zet de  vhf aan door de ‘VOL’ knop tegen de klok in te draaien. Houdt hierbij de  ingedrukt. 

- ‘SET’ zal verschijnen op het display. Druk nogmaals op de  om de keuze ‘ATc’ te selecteren 

- Selecteer de juiste getallen met de  /  toetsen.  Gebruik daarbij de  toets om naar 

het volgende getal te gaan. ( In Nederland begint een ATIS altijd met 9244) 

- Houdt de  toets ingedrukt als u alle getallen correct heeft ingevoerd. 

- Voeg nogmaals uw ATIS code in 

- Houdt wederom de ingedrukt om uw ATIS code definitief op te slaan 

 

 

HX 300E 

- Houdt de  en ingedrukt terwijl u de marifoon aanzet. 

- Druk nogmaals op de  knop om in het ATIS menu te komen. 

- Kies vervolgens met de knoppen de juiste nummers van uw ATIS code 

(begint in Nederland altijd met 9244) 

-  Indien u een fout maakt, selecteer dan met de knop het foute cijfer en 

verander dit met de pijltoetsen 

- Als u uw volledige ATSI code juist heeft ingevuld, druk en houdt de toets 

ingedrukt om uw ATIS code op te slaan. (Let op, na het opslaan van uw nummer is deze níet meer 

door uzelf te wijzigen) 

 

  



HX 870E 

- Houdt de   ingedrukt totdat het Setup menu verschijnt. 

- Draai of toets met de keuze knoppen tot de optie: ‘ATIS set up’ 

- Gebruik ‘ENT’ om de functie ‘ATIS code’ te selecteren 

- Gebruik de keuze/rotatie knop om het getal te selecteren 

- Selecteer met ‘ENT’  het volgende getal 

- Indien u een fout maakt kunt u met ‘BACK’ dit corrigeren 

- Houdt na het invoeren de ‘ENT’ knop ingedrukt om het nummer op te 

slaan. U dient zowel MMSI als ATIS tweemaal in ter voeren. 

 

 

 


