Garrecht VT‐01 lathund
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ON/OFF slår av och på enheten.
IDT knappen använder man när en flygledare ber dig
identifiera dig.
Det finns tre moder (tryck på knappen):
SBY är ett standby läge då den ”värmer” upp. Inga signaler
går ut..
ON Transpondern är igång och skickar ett svar när den får
en förfrågan. Dock så sänds ingen höjdinformation. Får
enbart användas när en flygledare säger till att stänga av
höjdrapporteringen. Det kan ske när höjden felar mer än
90meter (300fot) mot verklig höjd.
ALT, altitude, normalt driftläge. I detta läge sänds även
flygplanets höjd.
Editering. Vrid på yttre ringen för at välja vilket fält som ska
editeras. Vrid på inre ringen för att ändra. Tryck på inre
ringen för att göra koden aktiv.

”IDT” knappen använder man när en flygledare ber dig identifiera
dig. Det innebär att just ditt radar eko kommer att blinka på
flygledarens skärm under några sekunder. Detta kan man även göra
på eget initiativ vid första anrop till en flygledare. Det gör det
lättare för flygledaren att få ögonen på just ditt ”eko”. Vid första
anrop kan man använda följande fras, om man nyss tryckt in IDT:
” Ljungbyhed Kontroll ‐ segelflygplanet SEUTS (Sigurd Erik Urban
Tore Sigurd) ‐ position Ekeby 600 m ‐ transponder 7000 med ident ”

Så här ser displayen ut i normal drift

Överst till vänster visas aktuell flygnivå och uppe till höger aktiv
kod. R:et nere till vänster blinkar när transpondern sänder, koden
nere till höger är i standby. ALT visar aktuell mode, och ALT är den
normala moden.
Koder
7000 är den allmänna VFR‐koden man ställer in om man inte fått
någon annan tilldelad. Vid passage av ett TMA kan man få en
tillfällig kod som man ska använda under passage av TMA
Nödkoder
Det finns 3 koder som kan vara bra att komma ihåg. Ett tips kan
vara att tänka på en akronym ”KRN”, en förkortning för Kiruna.
 7500 = Kapning.
 7600 = Radiofel. Används vid trasig radio.
 7700 = Nöd. Används vid nöd, kan t.ex. även vara när man
flugit vilse.
Dessa används efter förstånd

