
Configuració dels Contactes al Retevis RT-73 i al Kydera CDR-300UV

Pots mirar el vídeo a Youtube.

Pots baixar la llista de contactes actualitzada per el Retevis RT-73 o el 
Kydera CDR-300UV de la web de Digigrup-EA3

Tens la llista de TG’s, els contactes de EA3 i C3 o bé tots els contactes 
mundials.

MOLT IMPORTANT Si has de modificar l’arxiu de ID’s de DMR, el pots obrir 
amb Excel o amb LibreOffice, en els dos casos al obrir el fitxer et surt 
això :

Si tens seleccionat el Punt i coma, treu la selecció per que, per defecte al 
enregistrar el fitxer t’ho farà separat amb punts i comes totes les dades i 
l’equip ho necessita separat amb comes i prou. A Joc de caràcters, millor 
posar-hi Unicode (UTF-8). Només tens que tenir seleccionat Tabulació i 
Coma.

http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2020/CDR300-RT73-Contactes-29Gen2021.rar
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2020/contactes%20EA3_C3.rar
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2020/contactes.rar
http://www.digigrup.org/dmr
https://youtu.be/_b9WJyMD06E


Un cop desat l’arxiu al teu PC, connecta l’equip, recorda que per connectar i   
desconnectar el cable de programació, es molt important que tinguis l’equip 
apagat per estalviar-te avaries al connector de programació.

Obres l’aplicació CPS i vas a Contactes i a Llista de Contactes, aquí 
només has de tenir els TG’s de DMR, cap contacte de ID de DMR, si els 
tens, esborra’ls abans.



A continuació tens l’apartat Contactes HAM, ho tens que tenir buit, 

Tens dues opcions, 16 bits o 128 bits, la primera t’enregistra al equip el ID de 
DMR i l’indicatiu i prou, es una opció més ràpida a l’hora de programar, la 
segona t’incorpora, a part del ID de DMR i l’indicatiu, el nom, la població i el país.

Tant si poses la versió de ID’s de EA3 i C3 com la base de dades mundial tarda 
quasi mitja hora.

Un cop triat el model de 16 o 128 bits, clica Importar i busca el fitxer a 
incorporar i a continuació prem Escriu.

Redactat per Xavi Pérez, EA3W, el 11.04.2021.

Recorda que a Digigrup-EA3 t’oferim tots els serveis i assessorament en 
comunicacions digitals, inclòs l’assegurança obligatòria i bons descomptes a la 
botiga on-line de XBS Telecom per només 25€ l’any i que ho pots pagar per 
transferència, ingrés, domiciliació o Paypal. Tota la informació la tens a la web 
de Digigrup-EA3

DMR, C4FM, FT8, FT4. Ningú dona tant per tant poc !

http://www.digigrup.org/asocia.htm
https://www.xbstelecom.eu/shop/en/
http://www.digigrup.org/
http://www.ea3w.cat/

