
Kod „Q” ! 

QAZ  -  burza, wyłączam stację 
QLF  -  nadajecie lewą nogą 
QLZ  -  nic z tego, jestem zbyt leniwy 
QHL  -  przeszukiwanie pasma od największej do najmniejszej częstotliwości 
QHM  -  przeszukiwanie pasma od największej do średniej częstotliwości 
QLH  -  przeszukiwanie pasma od najmniejszej do największej częstotliwości 
QLM  -  przeszukiwanie pasma od najmniejszej do średniej częstotliwości 
QMH  -  przeszukiwanie pasma od środkowej do największej częstotliwości 
QML  -  przeszukiwanie pasma od środkowej do najmniejszej częstotliwości 
QQQ  -  muszę przerwać łączność, wyjaśnienia potem 
QRA  -  nazwa mojej stacji..................... 
QRAR  -  mój adres w call-booku jest dokładny i prawidłowy 
QRB  - odległość między nami około...........km 
QRG  - dokładna wasza częstotliwość jest...............khz 
QRH  -  wasza częstotliwość zmienia się 
QRI  -  wasz ton jest zły 
QRJ  -  wasze sygnały bardzo słabe, nieodbieralne 
QRK  -  czytelność waszych sygnałów jest 1........5 
QRL  -  jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać 
QRM  -  mam zakłócenia od innych stacji 
QRN  -  mam przeszkody atmosferyczne 
QRO  -  powiększ moc 
QRP  -  zmniejsz moc 
QRQ  -  nadawaj szybciej 
QRRRR  -  znak niebezpieczeństywa na lądzie - tylko w ruchu amatorskim 
QRS  -  nadawaj wolniej 
QRT  -  kończę nadawanie, wyłączam stację 
QRU  -  nie mam nic dla was 
QRV  -  jestem gotów do pracy 
QRW  -  przekażcie .................że go wołam 
QRX  -  proszę poczekać, zawołam was o godzinie............  
QRY  -  wasza kolejność jest............. 
QRZ  -  was woła..........., kto mnie woła ? 
QSA  -  siła waszych sygnałów jest 1...........9 
QSB  -  wasze sygnały zanikają okresowo 
QSD  -  źle nadajecie kluczem, złe znaki CW 
QSK  -  mogę słuchać w przerwach nadawania - BK 
QSL  -  odbiór potwierdzam, przyślę kartę 
QSLL  -  chcemy wzajemnie wymienić nasze karty QSL 
QSLN  -  nie wysyłać karty QSL 
QSM  -  proszę powtórzyć - /rpt/ 
QSN  -  słyszałem was na...............kHz 



QSO  -  mam połączenie 
QSP  -  przekażcie komunikat do.............. 
QSQ  -  nadawajcie każde słowo jeden raz 
QST  -  komunikat do wszystkich 
QSU  -  nadawajcie na częstotliwości...........kHz 
QSUF  -  proszę o łączność telefoniczną przewodową 
QSV  -  nadawajcie „V” dla strojenia 
QSW  -  przechodzę na częstotliwość.................kHz 
QSX  -  słucham na częstotliwości .....................kHz 
QSY  -  przejdźcie na częstotliwość.....................kHz 
QSZ  -  nadawajcie każde słowo dwa razy 
QTC  -  mam dla was radiogram /wiadomość/ 
QTH  -  moje geograficzne położenie jest...................
QTR  -  dokładny czas jest....................... 
QTU  -  pracuję od...................do.................... 
QUA  -  przekazuję wiadomość od.................... 
QUH  -  ciśnienie barometryczne wynosi...................... 
QWX  -  stan pogody       
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