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Οδηγίες Χρήσης 
 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη  ALINCO. 
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας 
και την χρήση του πομποδέκτη σας. Παρακαλούμε διαβάστε 
το προσεκτικά και φυλάξτε το. 
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Έχει ελεγχθεί σύμφωνα 
με τα καθορισμένα πρότυπα του FCC 
για οικιακή χρήση ή χρήση γραφείου. 

Οι πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Η ονομασία μάρκας και το σήμα εργοστασίου είναι 
ιδιοκτησία των σχετικών ιδιοκτητών. Η Alinco δεν είναι υπεύθυνη για 
λανθασμένες γραφικές απεικονίσεις  ή τυπογραφικά λάθη.  Ορισμένα 
από τα εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές.  Αλλαγές ή 
τροποποιήσεις που δεν συμφωνούν και δεν έχουν εγκριθεί από την αρ-
μόδια αρχή, μπορούν να αφαιρέσουν από τον κάτοχο το δικαίωμα χρή-
σης της συσκευής. 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και βρέθηκε να είναι εντός των ορίων της 
Β κατηγορίας ψηφιακών συσκευών, σύμφωνα με  τους κανόνες του FCC 
παρ. 15. Τα καθορισμένα αυτά όρια έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προ-
σφέρουν ικανοποιητική προστασία,  από παρεμβολές στις οικιακές εγκα-
ταστάσεις. Αυτή ση συσκευή δημιουργεί και εκπέμπει  ραδιοσυχνότητα. 
Αν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες  μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι από-
λυτα εγγυημένο ότι η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει παρεμβολές. Εάν 
προκληθούν παρεμβολές σε ραδιόφωνο, ή τηλεοπτικό δέκτη, (μπορούμε 
να σιγουρευτούμε για αυτό ανοίγοντας και κλείνοντας τη συσκευή)., ο 
χρήστης πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνο-
ντας  τα παρακάτω μέτρα. 
   
Εγκατάσταση της κεραίας σε διαφορετική θέση. 
Αύξηση της απόστασης μεταξύ του πομποδέκτη και της παρεμβαλλόμενης 
συσκευής. 
Τροφοδοσία της συσκευής από διαφορετικές πρίζες.   
Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / 
τηλεόρασης. 
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Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του πομποδέκτη ή αγγίζετε τα εσωτερικά ηλε-
κτρονικά στοιχεία. Τέτοιοι αδέξιοι χειρισμοί μπορούν να καταστρέψουν τη 
συσκευή σας. 
 
Μην φυλάσσετε τον πομποδέκτη σας σε μέρη όπου υπάρχουν πολλές 
σκόνες ή υψηλές θερμοκρασίες ή τον εκθέτετε στον ήλιο. 
 
Χρησιμοποιήστε  τον Π/∆ μακριά από δέκτες, τηλεόραση ή άλλη συσκευή  
λήψης που μπορεί να παρεμβάλετε. 
 
Για εξωτερική τροφοδοσία χρησιμοποιήστε τον ειδικό ρευματολήπτη  για 
αναπτήρα αυτοκινήτου (EDC-36) με ενσωματωμένο ειδικό φίλτρο. 
 
Όταν εκπέμπετε για αρκετή ώρα ο πομποδέκτης μπορεί να υπερθερμαν-
θεί . 
 
Κλείστε αμέσως τον Π/∆ αν δείτε καπνό ή βγάζει περίεργη μυρωδιά. 
 
Σιγουρευτείτε ότι ο πομποδέκτης είναι ασφαλής και προσκομίστε τον στο 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της Alinco.  

Πολλοί ασύρματοι σταθμοί χρησιμοποιούν  συχνότητες δίπλα στις ραδιοε-
ρασιτεχνικές μπάντες για εργασία. Να είστε προσεκτικοί όταν εκπέμπετε 
κοντά σε αυτές. 
 
Αν και οι ραδιοερασιτέχνες υπακούουν στον νόμο  απρόσμενες παρεμβο-
λές μπορούν να δημιουργηθούν. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμο-
ποιείτε τον Π/∆ από αυτοκίνητο. 
 

 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Αναλόγως των τοπικών νόμων μπορεί να απαγορεύεται η χρήση του  Π/∆ 
στις παρακάτω τοποθεσίες. 
Μέσα σε αεροσκάφη.   Στα αεροδρόμια. Στα λιμάνια. Πλησίον ή μέσα σε 
επιχειρήσεις ασυρμάτου, ή κοντά στους αναμεταδότες τους. Πριν να χρη-
σιμοποιήσετε τον Π/∆ σας σε μία από τις παραπάνω τοποθεσίες ζητήστε 
την άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Xρήση εξωτερικού τροφοδοτικού 
 
Χρησιμοποιείστε ένα τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 6.0V—16.0V  DC 
σαν εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. 
 
Όταν συνδέετε τον Π/∆ με το τροφοδοτικό χρησιμοποιείστε το (EDC-37) 
ειδικό επιπρόσθετο καλώδιο συνεχούς ρεύματος  για χρήση σταθμού 
βάσεως . Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή στο πλάι του Π/∆ 
Όταν η τροφοδοσία προέρχεται από τον αναπτήρα αυτοκινήτου χρησιμο-
ποιείστε τον ειδικό ρευματολήπτη (EDC-43), ή τον (EDC -36) o οποίος έχει 
ενσωματωμένο ειδικό φίλτρο για απόρριψη συχνοτήτων θορύβου που 
δημιουργεί το ηλεκτρικό– ηλεκτρονικό  σύστημα του αυτοκίνητου. 
 
Κλείνετε τον πομποδέκτη όταν τον συνδέετε ή τον αποσυνδέετε από την 
εξωτερική τροφοδοσία.    

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ 
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Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκπέμψετε. 
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Ο πομποδέκτης σας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
39 CTCSS  κωδικούς τόνους φίμωσης (tone squelch) 
104 DCS Ψηφιακούς κωδικούς τόνους φίμωσης (tone squelch) 
Χρονοδιακόπτης διακοπής εκπομπής ΤΟΤ, που  μπορεί να ρυθ-
μιστεί έτσι, ώστε να ικανοποιεί τις προσωπικές σας επιθυμίες 
συνεχούς λειτουργίας. 
Εισαγωγή ονομασίας καναλιών μνήμης  
Εκπομπή τόνου για αναμεταδότες (1750,2100,1000, 1450 Hz) 
9 αυτόματες μνήμες, επιλογής κλήσης DTMF με ευκολία χειρι-
σμού από το πληκτρολόγιο και διαδικασία επανάληψης. 
Απευθείας εισαγωγή συχνότητας από το πληκτρολόγιο 
Λειτουργία αντιγραφής (Cloning) 
Λειτουργία συναγερμού κλοπής  
Λειτουργία ήχου απώθησης κουνουπιών 
Συμπεριλαμβάνει κεραία υψηλής απόδοσης 

 
 Μπαταρία Ni-MH EBP-50N (9,6V 700 mAh). 
 Φορτιστής τοίχου EDC –94 (230V AC).  
 Εύκαμπτη κεραία (rubber ducky) 
 Κλίπ ζώνης (2 κομμάτια) 
 Λουράκι χειρός 
 Οδηγίες χρήσης  
 *Εγγύηση** 
 
 ** Τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα μπορεί να 
 διαφέρουν. Εξαρτάται από την έκδοση του πομποδέκτη 
 που αγοράσατε.   

1.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Σύνδεση και αποσύνδεση κεραίας  
    Σύνδεση κεραίας 
   1. Κρατήστε τη κεραία από τη βάση της. 
   2. Ευθυγραμμίστε τις ραβδώσεις με τις  
       εγκοπές  στον συνδετήρα (connector). 
   3. Πιέστε την προς τα κάτω και στρίψτε προς  
        τη κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού  
        μέχρι να σταματήσει. 
   4. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί  
       σωστά. 
     

 Αποσύνδεση  
Στρίψτε την κεραία αντίθετα των δεικτών του ρολογιού για να την 
αποσυνδέσετε. 

     
 Σύνδεση  λουριού  χειρός. 
 
Συνδέστε το λουράκι χειρός όπως 
εμφανίζεται στην φωτογραφία αριστερά 

1.1 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα  

2.1 Σύνδεση των εξαρτημάτων  

1 
 
 

2 
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Σύνδεση του κλίπ ζώνης. 
Βάλτε το κλίπ ζώνης, στο πίσω μέρος 
του πομποδέκτη στην εγκοπή μέχρι 
να ακουστεί ένα κλικ. 
 
 
 
Αφαίρεση κλίπ ζώνης 
Σπρώξτε προς τα πάνω την εγκοπή 
του κλίπ, και τραβήξτε το.   

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί από το εργοστάσιο,  πρέπει να την 
φορτίσετε  πριν τη χρήση. 
Παίρνει 12 ώρες μέχρι να φορτίσει πλήρως η μπαταρία με τον 
φορτιστή EDC-94. 
Η φόρτιση θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος  
από 00 C μέχρι 400 C. (320 F –1040 F). 
Μην ανοίξετε ή κάνετε τροποποιήσεις στη μπαταρία ή την βάλετε 
μέσα σε υγρό, είναι επικίνδυνο. 
Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους της μπαταρίας, γιατί θα προ-
καλέσετε βλάβη στον πομποδέκτη, θα υπερθερμανθεί και μπορεί 
να σας προκαλέσει εγκαύματα. 
Φόρτιση της μπαταρίας πέραν του κανονικού θα μειώσει την από-
δοση της. 
  
Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος όπου η θερ-
μοκρασία κυμαίνεται από –200C έως +450C(-40 -F+1130 F). Θερ-
μοκρασίες έξω από το παραπάνω εύρος μπορεί να την  κατα-
στρέψουν, όπως και η έκθεσή της σε υγρό περιβάλλον. 
Φυσιολογικά η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πάνω από 500 φο-
ρές. Όμως μπορεί να θεωρηθεί άχρηστη αν η περίοδος λειτουργί-
ας της πέσει (εκφορτίζει σε μικρό χρονικό διάστημα). Αν συμβεί 
αυτό τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε νέα μπαταρία. 
 
Η μπαταρία αυτή είναι ανακυκλώσιμη. Μην την πετάξετε στα 
σκουπίδια, η ενέργεια αυτή μπορεί να θεωρηθεί παράνομη. Ελέγ-
ξτε τους νόμους της χώρας σας για και τους τρόπους   ανακύκλω-
σης στερεών αποβλήτων. 
Όταν η μπαταρία είναι τοποθετημένη πάνω στο DJ-145, μπορεί 
να φορτίσει, με σύνδεση εξωτερικής τροφοδοσίας 13.8 V DC στο 
πλάι του πομποδέκτη. DC-IN. 
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Τοποθέτηση της μπαταρίας Ni-MH  
 
Ευθυγραμμίστε τη μπαταρία με τις 
ραβδώσεις του πομποδέκτη και 
σπρώξτε προς τη κατεύθυνση του 
βέλους μέχρι να κουμπώσει. 
 
Αφαίρεση της Μπαταρίας Ni-MH 
 
Πιέστε προς τα πάνω την εγκοπή και 
τραβήξτε την μπαταρία μέχρι να ελευ-
θερωθεί. 

2 

Εξαρτήματα 

Τοποθέτηση — αφαίρεση του κλίπ ζώνης 

FREE BYTES



Πρόληψη βραχυκυκλώματος μπαταρίας Ni-MH. 
 
Να είστε προσεκτικοί όταν μεταφέρετε τη μπα-
ταρία Ni-MH.  
Βραχυκύκλωση των πόλων θα προξενήσει 
σπινθήρα που μπορεί να εξελιχθεί σε φωτιά.     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 Όταν μεταφέρετε τη μπαταρία βάλτε τη μέσα  στο συμπε-
ριλαμβανόμενο σακίδιο. 

Φορτιστής τοίχου (EDC-94 (230V)) 
Επαναφόρτιση με χρήση του φορτιστή  
EDC-94 (230V) 
1.Τοποθετήστε τη μπαταρία στον Π/∆ 
2. Συνδέστε το καλώδιο στη θέση  
    εξωτερικής τροφοδοσίας  
3. Βάλτε τον φορτιστή στην πρίζα. 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Κλείνετε τον πομποδέκτη πριν αρχίσετε την επαναφόρτιση . 
Βγάλτε τον φορτιστή (EDC-94) από την πρίζα όταν δεν τον χρησι-
μοποιείτε. Μην φορτίζετε μπαταρίες άλλων κατασκευαστών με 
αυτόν τον φορτιστή. 
Ο απαιτούμενος χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την κατάσταση 
και τον τύπο της μπαταρίας. 
Μην βραχυκυκλώσετε τον ακροδέκτη του φορτιστή θα τον κατα-
στρέψετε. 
Ο φορτιστής (EDC-94) δεν εργάζεται όταν η τάση δικτύου είναι 
χαμηλή. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή (EDC-94) σαν εξωτερι-
κή πηγή τροφοδοσίας του πομποδέκτη. 
   

Ενδείξεις φόρτισης μπαταρίας Ni-MH 
 
 
 
 
 
Η ένδειξη της φόρτισης μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Εξαρτάται 
από την κατάσταση της μπαταρίας, τη συχνότητα χρήσης και την 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εκπομπή — λήψη μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί ακόμη και με ένδειξη άδειας μπαταρίας για μικρό 
χρονικό διάστημα, με χαμηλή ισχύ εξόδου. 

8 

2 

Εξαρτήματα 

FREE BYTES



Πάνω και μπροστινό μέρος 
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1 Οθόνη LCD ∆είτε  την παράγραφο  “Ενδείξεις οθόνης” 

 
2 

Περιστροφι-
κός επιλογέ-

ας 

Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε συχνό-
τητα, εκπομπής λήψης, μνήμη, offset, κωδι-
κούς τόνους DCS, επιλογή κατάστασης λει-
τουργίας και εισαγωγή ονομασίας μνήμης. 
Στρίβοντας τον επιλογέα με πατημένο το πλή-
κτρο FUN αυξάνει ή μειώνει τη συχνότητα με 
βήμα 1 MHz  

 
3 

Είσοδος  
μικροφώνου 

Χρησιμοποιείται για σύνδεση  εξωτερικού μι-
κροφώνου  (2κΩ) με  βύσμα 2.5  στερεοφωνι-
κό. 

 
4 

Έξοδος με-
γαφώνου 

Για σύνδεση εξωτερικού  μεγαφώνου (8κΩ) με 
βύσμα 3.5” μονοφωνικό. 

 
5 

Πλήκτρο 
τροφοδοσίας 

(Power) 

Πιέστε το πλήκτρο  1 δευτερόλεπτο για 
άνοιγμα ή κλείσιμο του πομποδέκτη 

 
6 

Λαμπάκι  
εκπομπής 
λήψης 

Ανάβει πράσινο όταν η φίμωση (squelch) είναι 
ανενεργή, και λαμβάνει κάποιο σήμα.  Ανάβει 
κόκκινο όταν εκπέμπουμε 

 
7 Μικρόφωνο Μιλάτε  από απόσταση 5 εκατοστών 

 
8 

Πλήκτρο 
λειτουργιών 

(FUN) 

Το πλήκτρο FUN χρησιμοποιείται με συνδυα-
σμό  άλλων πλήκτρων για τοποθέτηση των 
διαφόρων λειτουργιών του Π/∆. (πιέζουμε το 
πλήκτρο συνεχώς για 2 δευτερόλεπτα). 

 
9 

Πληκτρολό-
γιο DTMF ∆είτε την σελίδα 11 

3. ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

3.1 Ονόματα εξαρτημάτων και χρήση πλήκτρων 

3 

Χ
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ν 
FREE BYTES



 
      ΠΛΕΥΡΑ ΚΕΡΑΙΑΣ                           ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 

 
    

10 

10 
 Βύσμα κε-
ραίας τύπου 

BNC 

Εδώ συνδέουμε την ελικοειδή  κεραία. 
(συνδέστε την σωστά). Εάν βάλετε άλλη 
κεραία χρησιμοποιήστε μία που να έχει 
χαμηλά στάσιμα κύματα SWR. 

11 Πλήκτρο ΡΤΤ 
Πατάμε  το ΡΤΤ (πίεσε μίλα) για να εκπέμ-
ψουμε .Όταν το αφήσουμε ο Π/∆ επανέρ-
χεται σε κατάσταση λήψης. 

12 

Πλήκτρο 
 ελέγχου  
λήψης 
(ΜΟΝΙ) 

Όταν το πλήκτρο (ΜΟΝΙ) πατηθεί τότε η 
φίμωση (squelch) σταματά και ο θόρυβος 
του δέκτη ακούγεται, ακόμη και αν έχουμε 
ενεργοποιημένη τη λειτουργία TSQ/DCS. 
Με πατημένο το πλήκτρο (ΜΟΝΙ) και ανοί-
γοντας την τροφοδοσία ανάβουμε  τον φω-
τισμό του πομποδέκτη. Πιέζοντας το πλή-
κτρο  (ΜΟΝΙ) ενώ πατάμε το ΡΤΤ εκπέ-
μπουμε  τον τόνο για άνοιγμα αναμεταδότη 
(Burst tone). 

 13 

Βύσμα  
εισόδου  
συνεχούς 
ρεύματος  

DC-IN 

Σε αυτήν την υποδοχή συνδέουμε μία εξω-
τερική πηγή τροφοδοσίας. Εδώ μπορούμε 
να συνδέσουμε το βύσμα EDC-36 με το 
ειδικό φίλτρο  για λήψη ρεύματος από το 
αυτοκίνητο. Το βύσμα έχει το + (θετικό) στο 
κέντρο και - ( αρνητικό) στην άκρη. Όταν 
χρησιμοποιούμε εξωτερική πηγή τροφοδο-
σίας αυτή θα πρέπει να κυμαίνεται από 6V 
DC  μέχρι 16 V DC και να είναι σταθερο-
ποιημένη.  

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ — ΠΛΗΚΤΡΑ 

3 

X
ρήση πλήκτρω

ν 

FREE BYTES



 
         
 

 3.2  Πληκτρολόγιο DTMF 
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 ΠΛΗΚΤΡΟ Χωρίς το FUNC  
ρυθμίζουμε  : 

Πατώντας το πλήκτρο FUNC το        εμφανίζεται.   
Σε συνδυασμό με  τα ίδια πλήκτρα αριστερά  ρυθμίζουμε: 

1. STEP Εισάγουμε το  1 Επιλογή βήματος καναλιών (Σελίδα 16) 

2. SHIFT Εισάγουμε το  3 Επιλογή συχνότητας Offset  (Σελίδα 16) 

3. TOT Εισάγουμε το  3 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής εκπομπής  (Σελίδα 28) 

4. TSQ Εισάγουμε το  4 Εισαγωγή κωδικών τόνων  (Σελίδα 24) 

5. PO Εισάγουμε το  5 Επιλογή υψηλής χαμηλής- ισχύος εκπομπής (Σελίδα 24) 

6. APO Εισάγουμε το  6 Ρύθμίσης αυτόματης  διακοπής λειτουργίας (Σελίδα 28) 

7. DCS Εισάγουμε το  7 Ρύθμιση ψηφιακών κωδικών τόνων (Σελίδα 25) 

8. DIAL Εισάγουμε το  8 Λειτουργία αυτόματου επιλογέα (Σελίδα 27) 

9. DIAL M Εισάγουμε το  9 Μνήμη αυτόματης επιλογής αριθμών κλήσης (Σελίδα 26) 

0. N FM/W FM Εισάγουμε το  0 Επιλογή διαμόρφωσης σε W FM ή N FM  (Σελίδα 19) 

A. VM/ MW Εναλλαγή μεταξύ VFO και 
μνήμης (Σελίδα 15) Εγγραφή μνήμης (Σελίδα 15)  

B. SCAN KL Έναρξη / Παύση σάρωσης  
(Σελίδα 21) Κλείδωμα πλήκτρων και συχνότητας (Σελίδα 22) 

C. CALL SKIP Επιλογή καναλιού άμεσης 
χρήσης (Σελίδα 19) Παράληψη καναλιών σάρωσης (Σελίδα 21) 

D. DIAL NAME 
Λειτουργία αυτόματης 
κλήσης αριθμού (Σελίδα 

27) 
Εισαγωγή ονομασίας καναλιών μνήμης (Σελίδα 22) 

#  SQL DIGI Ρύθμιση φίμωσης δέκτη   

*  VOL 
Ρύθμιση έντασης μεγαφώ-

νου  Λειτουργίες βομβητή (Σελίδα 28) 

F 

3 
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ν 
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 3.3  Οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD 

1  Εμφανίζεται όταν πατηθεί το πλήκτρο  FUNC. 12 . ∆ιαχωρίζει MHz και KHz της συχνότητας και αναβοσβή-
νη στη διάρκεια σάρωσης 

2 + Εμφανίζει την κατεύθυνση του βήματος  shift. 13  Εμφανίζεται όταν η φίμωση είναι εκτός  

3  Εμφανίζεται όταν ρυθμίζουμε κωδικούς τόνους 14  Εμφανίζει την στάθμη λήψης και στάθμη  εκπομπής 

4  Εμφανίζεται όταν ρυθμίζουμε τόνους φίμωσης 15 LO Εμφανίζεται όταν η εκπομπή μας είναι χαμηλή 

5 DCS Εμφανίζεται όταν ρυθμίζουμε ψηφιακούς κωδι-
κούς τόνους  16  Εμφανίζει ενεργοποίηση της αντικλεπτικής προστασίας  

6  Εμφανίζεται όταν τo πληκτρολόγιο ή η συχνότητα 
είναι κλειδωμένα. 17 Α Εμφανίζεται όταν η διαμόρφωση είναι NFM 

7 APO Εμφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής 
λειτουργίας είναι ενεργός. 18 VOL Εμφανίζεται όταν ρυθμίζουμε την ένταση του μεγαφώνου 

8  Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας 19 SQL Εμφανίζεται όταν ρυθμίζουμε τη φίμωση (squelch) 

9 Μ Εμφανίζεται όταν είμαστε σε κανάλι μνήμης 20  Εμφανίζει την συχνότητα εκπομπής—λήψης και τα περι-
εχόμενα διαφόρων λειτουργιών 

10  Εμφανίζει τον αριθμό καναλιού μνήμης και διάφο-
ρα άλλα    

11 . Εμφανίζει την συχνότητα και λειτουργία σάρωσης    

F 

T 

T TSQ 
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. 

Η  λειτουργία φίμωσης του δέκτη (squelch)  κάνει τον πομποδέκτη 
μας σιωπηλό, (χωρίς θόρυβο) εκτός και αν λάβει κάποιο σήμα 
πάνω από το καθορισμένο σημείο. Η φίμωση  σιωπά τον πομπο-
δέκτη μας όταν  δέχεται σήματα μικρότερα από το προκαθορισμέ-
νο σημείο. 
 
Ο όρος απενεργοποίηση φίμωσης  σημαίνει ότι ο πομποδέκτης 
μας  λαμβάνει κάποιο σήμα και αναπαράγει τον ήχο. 
 
Υπάρχουν 21 επίπεδα ρύθμισης της  φίμωσης (00-21) 
Το προκαθορισμένο επίπεδο είναι 00. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο # SQL Η ένδειξη SQL και η στάθμη φίμω-
σης εμφανίζονται στην οθόνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Στρέψτε  τον επιλογέα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την στάθ-
μη φίμωσης. 
3. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρο ΜΟΝΙ  για 
να τερματίσετε τη διαδικασία επιλογής. 
Εάν ο επιλογέας μείνει ανενεργός για 5 δευτερόλεπτα  και δεν 
ολοκληρώσουμε τη ρύθμιση τότε  αυτόματα ο πομποδέκτης επι-
στρέφει στην φυσιολογική του κατάσταση. 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 4.1 Ενεργοποίηση του πομποδέκτη (Power ON) 
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 4.2 Ρύθμιση της φίμωσης δέκτη (Squelch) 

Πατήστε το πλήκτρο POWER για 
ένα δευτερόλεπτο, για να ανοίξετε 
τον πομποδέκτη 
 
Για να τον κλείσετε πατήστε το 
ίδιο πλήκτρο. 4 

Β
ασικές λειτουργίες 
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Υπάρχουν 21 επίπεδα ρύθμισης έντασης μεγαφώνου (00-21) 
Το προκαθορισμένο επίπεδο είναι 00. 
∆εν ακούγεται ήχος όταν η ρύθμιση είναι 00. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο * VOL Η ένδειξη VOL και η στάθμη έντασης   
εμφανίζονται στην οθόνη.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Στρέψτε τον επιλογέα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
ένταση μεγαφώνου. Αυξάνοντας την ένδειξη ο ήχος ακούγεται 
δυνατότερα. 
 
3. Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του (ΜΟΝΙ) για να 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Εάν ο επιλογέας μείνει ανενεργός για 
5 δευτερόλεπτα  και δεν ολοκληρώσουμε τη ρύθμιση τότε  αυτό-
ματα ο πομποδέκτης επιστρέφει στην φυσιολογική του κατάστα-
ση  

 
Ο Π/∆ DJ-596 έχει τρία Mode λειτουργίας: : Το VFO  την κατά-
σταση μνήμης και την λειτουργία άμεσης κλήσης Call. 
H λειτουργία VFO έχει ένα κανάλι VHF και ένα κανάλι UHF. 
H λειτουργία σε κατάσταση μνήμης έχει 100 κανάλια μικτά για 
VHF/UHF και η λειτουργία καναλιού άμεσης χρήσης  έχει ένα 

Οι τρόποι λειτουργίας VFO και μνήμης εναλλάσσονται με το πάτη-
μα του πλήκτρου Α V/M MW . 
Η ένδειξη M εμφανίζεται  όταν είμαστε σε κατάσταση μνήμης και 
εξαφανίζεται όταν είμαστε σε κατάσταση VFO. Η λειτουργία κανα-
λιού άμεσης χρήσης ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου  
CALL SKIP. Η ένδειξη C εμφανίζεται στην οθόνη. Για να επιστρέ-
ψετε στην προηγούμενη κατάσταση πατήστε ξανά το πλήκτρο 
CALL SKIP. Για εναλλαγή μεταξύ VFO σε VHF και VFO UHF ή 
CALL VHF/UHF πατήστε το πλήκτρο BAND όταν είμαστε στην 
αντίστοιχη συχνότητα και Mode.  

4.3 Ρύθμιση της έντασης μεγαφώνου 
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Εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας  

4.4 Τρόποι λειτουργίας  

4 
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Η εργοστασιακή ρύθμιση του DJ-195 είναι η κατάσταση VFO και 
επιτρέπει την αλλαγή συχνότητας και διάφορων άλλων ρυθμίσε-
ων. 
 
Αλλαγή τρόπου λειτουργίας 
Πατήστε το πλήκτρο BAND NAME για εναλλαγή μεταξύ VHF—
UHF. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ο Π.∆ αλλάζει όπως 
φαίνεται στο παρακάτω. Παράδειγμα 
145.00 → 433.00  → 145.00 → ….(DJ596E). 
 
Εισαγωγή 1 MHz πάνω / κάτω  
Πιέστε το πλήκτρο A V/M MW  για να έλθετε  σε κατάσταση VFO 
 
Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET το  εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
Στρέψτε τον επιλογέα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συχνότη-
τα  με βήματα του 1 MHz . 
 
Εισαγωγή συχνότητας από το πληκτρολόγιο.      
Πιέστε το πλήκτρο A V/M MW  για να έλθετε  σε κατάσταση VFO 
Για παράδειγμα εισαγωγή συχνότητας  145.000 MHz πατάμε τα 
πλήκτρα 1 → 4 → 5 → 0 → 0 → 0 (Βήμα συχνότητας 5 KHz). 
 
Σημείωση.  Αν θέλετε να ακυρώσετε την εισαγωγή συχνότητας 
πιέστε ένα οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από τα αριθμητικά 
πλήκτρα. Η προηγούμενη συχνότητα εμφανίζεται στην οθόνη 
ξανά. Το τελευταίο ψηφίο εισαγωγής συχνότητας εξαρτάται από 
το βήμα που έχουμε βάλει.  
 

Εισαγωγή τελικού ψηφίου συχνότητας σε σχέση με τα διάφο-
ρα βήματα λειτουργίας. 
Η εισαγωγή συχνότητας εξαρτάται από το βήμα που έχουμε  προ-
επιλέξει όπως εμφανίζεται παρακάτω.  

4.5 Εισαγωγή  συχνότητας σε  VFO  
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F 

Βήμα  
συχνότη-

τας 

Τελευταίο 
 ψηφίο Τελική επιλογή συχνότητας 

12.5 KHz 10 KHz 

Όταν βάζετε το ψηφίο των 10 KHz το ψηφίο 1 KHz 
γίνεται όπως παρακάτω  
0...00.0, 1...12.5, 2...25.0, 3...37.5, 4… δεν έχει χρήση 
5...50.0, 6...62.5, 7...75.0, 8...87.5, 9… δεν έχει χρήση 

25 KHz 10 KHz 

Όταν βάζετε το ψηφίο των 10 KHz το ψηφίο 1 KHz 
γίνεται όπως παρακάτω  
0...00.0, 2...25.0, 5...50.0, 7...75.0 
Τα άλλα ψηφία δεν έχουν χρήση 

5 KHz 1 KHz Τελείωμα εισαγωγής με είσοδο ψηφίου 1 KHz 

Άλλο  10 KHz Όταν εισάγουμε το ψηφίο των 10 ΚΗΖ το ψηφίο του 1 
ΚΗΖ είναι προκαθορισμένο ανάλογα το βήμα. 

4 
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Σε κατάσταση VFO πιέστε το πλήκτρο FUNC SET ενώ     εμ-
φανίζεται στην οθόνη, πιέστε το πλήκτρο STEP . 
Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε το βήμα συχνότητας με  
διαδοχική σειρά  όπως παρακάτω.   
 
 
 
 
  
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρο ΜΟΝΙ για να 
τερματίσετε τη διαδικασία επιλογής. 
 
∆εν μπορείτε να κάνετε ρύθμιση βήματος συχνότητας σε κατά-
σταση μνήμης.  
 
 

 
 

 
Η κύρια συχνότητα και η συχνότητα του Shift  μπορεί να αλλά-
ξουν αν το βήμα συχνότητας αλλαχθεί από (5ΚΗΖ, 10ΚΗΖ, 
15ΚΗΖ, 20ΚΗΖ, 30ΚΗΖ) σε (12,5ΚΗΖ, 25ΚΗΖ)  ή αντίστροφα.  

Λειτουργία Offset 
Η λειτουργία αυτή μεταβάλλει τη συχνότητα εκπομπής σε σχέση 
με την συχνότητα λήψης . Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι  
VHF : 0,6 MHz, UHF : 5.0 MHz 
 
Λειτουργία Split 
Η λειτουργία αυτή αλλάζει τη συχνότητα εκπομπής σε σχέση με 
την συχνότητα λήψης. Ο πομποδέκτης  λαμβάνει στην εμφανιζό-
μενη συχνότητα του VFO και εκπέμπει στην άλλη συχνότητα 
VFO. Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία είναι δυνατόν να εκπέ-
μπετε  σε μία συχνότητα VHF και να λαμβάνετε σε συχνότητα 
UHF,  ή και αντίθετα. 
 
Ρυθμίσεις των λειτουργιών  Offset και Split. 
 
Πατήστε το FUNC SET και το 2 SHIFT το  εμφανίζετε στην  
οθόνη. Κάθε πάτημα του πλήκτρου αλ- λάζει την οθόνη 
όπως παρακάτω . 
 
 
 
 
 
Η εμφανιζόμενη συχνότητα Offset μπορεί να ρυθμιστεί με γύρισμα 
του επιλογέα. Εάν θέλετε να αλλάξετε την συχνότητα του Offset 
με βήμα του 1 MHz πατήστε το πλήκτρο FUNC SET και περι-
στρέψτε τον επιλογέα ενώ το   εμφανίζετε στην οθόνη. 
 
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρο ΜΟΝΙ για να 
τερματίσετε τη διαδικασία επιλογής. 
Για να βάλετε συχνότητα Split  ενεργοποιείστε την λειτουργία 
SPLIT και πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του  FUNC 
SET και  ΜΟΝΙ. Ο Π/∆ λαμβάνει στο VFO που βλέπετε και εκπέ-
μπει στο άλλο VFO. 

Ρύθμιση βήματος συχνότητας Step 
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 Αυτή η κατάσταση λειτουργίας σας επιτρέπει να ανακαλέσετε 
προηγούμενες αποθηκευμένες συχνότητες, από τη μνήμη. Ο 
πομποδέκτης σας έχει 100 κανάλια μνήμης.  ∆εν είναι δυνατόν 
να αυξήσουμε τα κανάλια μνήμης. Όλα τα κανάλια μνήμης έχουν 
μείνει άδεια από την εργοστασιακή ρύθμιση. 
 
Ανάκληση καναλιού από τη μνήμη 
1. Πιέστε το πλήκτρο Α V/M MW για να έλθετε σε κατάσταση 
μνήμης. Ο πομποδέκτης έρχεται σε κατάσταση VFO ή μνήμης 
κάθε φορά που πιέζουμε το πλήκτρο  Α V/M MW. 

2. Το ’’Μ‘’ εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο πομποδέκτης λειτουρ-
γεί σε κανάλι αποθηκευμένο στη μνήμη. ∆εν εμφανίζει τίποτε 
όταν είναι σε κατάσταση VFO. Αναβοσβήνει όταν η μνήμη είναι 
άδεια. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
3.  Στρέψτε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) για να εμφανίσετε 
τον αριθμό καναλιού που θέλετε. Φορά δεικτών ρολογιού:κάθε 
κλικ αυξάνει ανά ένα 1 τον αριθμό καναλιού Αντίθετη φορά δει-
κτών ρολογιού   κάθε κλικ μειώνει ανά ένα τον  αριθμό καναλιού  

1. Πιέστε το πλήκτρο Α V/M MW για να έλθετε σε κατάσταση μνή-
μης.  Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε αριθμό καναλιού που 

θέλετε .Το ’’Μ‘’ αναβοσβήνει  για τα κανάλια που δεν έχουν απο-
θηκευμένη συχνότητα.  
 
2. Επιλέξτε την συχνότητα που θέλετε να αποθηκεύσετε, μαζί με 
το  shift  offset και τον κωδικό τόνο DCS αν επιθυμείτε 
 
3. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET, ενώ το  εμφανίζεται στην 
οθόνη, πιέστε το πλήκτρο Α V/M MW     
Η συχνότητα από το VFO γράφεται στη μνήμη του επιλεγμένου 
καναλιού και ένας ήχος επιβεβαίωσης ακούγεται. 
 

 
 
 

Αν το κανάλι που επιλέξατε έχει αποθηκευμένα στοιχεία,    καθα-
ρίστε  την μνήμη πριν την νέα εγγραφή της. . 
Αν το κανάλι άμεσης χρήσης επιλεχθεί σαν κανάλι μνήμης το ίδιο 
κανάλι αποθηκεύεται στο “C”. 
 
∆ιαγραφή καναλιού από τη μνήμη 
1. Πιέστε το πλήκτρο Α V/M MW για έλθετε σε κατάσταση μνήμης. 
2. Στρέψτε τον επιλογέα και επιλέξτε το κανάλι μνήμης που θέλετε 
να διαγράψετε.  

Το ’’Μ‘’  εμφανίζετε στα κανάλια που έχουν αποθηκευμένα στοι-
χεία. 
 
 

4.6  Λειτουργίες μνήμης 
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3. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET και ενώ το  εμφαν ί ζ ε τα ι 
στην οθόνη, πιέστε το πλήκτρο   Α V/M MW. Ένας ήχος 
επιβεβαίωσης ακούγεται   η αποθηκευμένη συχνότητα στο κανάλι 

διαγράφεται και  το  ’’Μ‘’ αναβοσβήνει . 
 
 
 

Όταν το ’’Μ‘’   αναβοσβήνει στην παραγρ. 3 και τα 
στοιχεία  υπάρχουν ακόμη στην οθόνη  μπορούμε 

να επαναφέρουμε  την διαγραμμένη μνήμη. Πιέστε το πλήκτρο 
FUNC SET ενώ  εμφανίζετε στην οθόνη πατήστε το Α V/M MW . 
Αν έχουμε αλλάξει κανάλι ή κατάσταση λειτουργίας αυτή η διαδι-
κασία δεν είναι πλέον δυνατή 
 
Στοιχεία που μπορούν να εισαχθούν στη μνήμη 
Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να εισαχθούν σε κάθε μνήμη   
 
 Αριθμός συχνότητας. 
 Συχνότητα offset 
 Κατεύθυνση shift (-/+) 
 Κωδική συχνότητα αποκωδικοποίησης  τόνου 
 Κωδική συχνότητα κωδικοποίησης  τόνου 
 Ρυθμίσεις τόνων κωδικοποίησης /αποκωδικοποίησης 
 Κωδικός DCS 
 Ρυθμίσεις DCS  
 Ισχύς εκπομπής HI  - LO 
 Παράληψη σάρωσης καναλιού. 
 Ετικέτα ονομασίας καναλιού 
 Ρύθμιση οικονομίας μπαταρίας 
 Περιορισμοί εκπομπής απασχολ. καναλιού (BCLO) 

Αυτή η κατάσταση λειτουργίας μας επιτρέπει να είμαστε συνεχώς 
σε ένα κανάλι ή να ανασύρουμε ένα κανάλι, για άμεση χρήση. Ο 
Π/∆  DJ-596 έχει 2  κανάλιa άμεσης χρήσης.  Η αρχικές  τους ρυθ-
μίσεις είναι 145.000 MHz  για τα VHF 445.000 MHz για τα UHF 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο C  CALL SKIP για να ενεργοποιήσετε το 
κανάλι  
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιέζοντας το πλήκτρο BAND NAME κάνετε εναλλαγή μεταξύ κα-
ναλιών άμεσης χρήσης VHF και UHF  
 
3.  Πιέστε το πλήκτρο C  CALL SKIP ξανά για να επιστρέψετε σε 
κατάσταση VFO, η μνήμης  Πιέζοντας το πλήκτρο Α V/M MW θα 
επαναφέρει τον Π/∆ στην αρχική κατάσταση (VFO ή μνήμη). 

 
 
 

∆εν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον επιλογέα για να αλλά-
ξουμε  συχνότητα ή μνήμη στο κανάλι άμεσης χρήσης.  
 
Μπορούμε προσωρινά να αλλάξουμε συχνότητα offset  και κωδι-
κούς CTCSS/DCS και να χρησιμοποιήσουμε. τον Π/∆.. 
 
Η λειτουργία SCAN δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στο κανάλι 
άμεσης χρήσης 

4.7 Κανάλι άμεσης χρήσης (Call mode). 
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Το κανάλι άμεσης χρήσης είναι ένα κανάλι μνήμης. ‘Όμως 
για να τροποποιήσουμε την συχνότητα και τις άλλες ρυθμί-
σεις πρέπει να τις τροποποιήσουμε μέσα από τη διαδικα-
σία VFO ή κατάσταση μνήμης  

 
 
 

Η συχνότητα του καναλιού άμεσης χρήσης μπορεί να τρο-
ποποιηθεί αλλά όχι να διαγραφεί. 
1. Ενεργοποιήστε τον πομποδέκτη (power on). 

2. Πιέστε το πλήκτρο  VOL BELL και στρέψτε τον επιλογέα για 
να αυξήσετε την ένταση του μεγαφώνου, όσο θέλετε. 
 
3. Πιέστε το πλήκτρο FUNC η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη. 
Πιέστε το πλήκτρο SQL DIGI  και ρυθμίστε τη φίμωση του δέκτη 
μέχρι να διακοπεί ο θόρυβος. 
4. Επιλέξτε τη συχνότητα που θέλετε. 
 Όταν κάποιο σήμα ληφθεί η ένδειξη θα εμφανιστεί 
στην οθόνη και ακούτε το σήμα 
Το λαμπάκι λήψης θα ανάψει πράσι- νο. 
 
Λειτουργία ελέγχου λήψης (monitor) 
Αυτή η λειτουργία, μας επιτρέπει να σταματήσουμε  προσωρινά 
τη φίμωση του δέκτη,  (squelch) όταν το λαμβανόμενο σήμα είναι 
ασθενές και δυσκολευόμαστε να το ακούσουμε.   
Η φίμωση του δέκτη (squelch)  σταματά όταν πατήσουμε το πλή-
κτρο ΜΟΝΙ ανεξάρτητα από την τιμή που έχουμε προκαθορίσει. 
Ακόμη  και οι κωδικοί τόνοι φίμωσης του δέκτη DCS απενεργο-
ποιούνται. 

Εναλλαγή μεταξύ NFM και WFM (Στενή και πλατειά διαμόρ-
φωση) 
 
1. H λειτουργία σε NFM/WFM μπορεί να αλλαχθεί πιέζοντας  
 
το πλήκτρο  FUNC SET και ενώ το εμφανίζετε πιέζουμε το 
πλήκτρο 0 NFM/WFM. 
 
Η ένδειξη Α εμφανίζετε στην οθόνη όταν έχουμε επιλέξει NFM 
(στενή διαμόρφωση FM) 
 
NFM :  A 
WFM : ∆εν εμφανίζει τίποτε 
 
2.Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του (ΜΟΝΙ) για να ολο-
κληρώσετε τη ρύθμιση (εργοστασιακή ρύθμιση WFM. 
 

 
 

Όταν έχουμε επιλέξει διαμόρφωση NFM η εκπεμπόμενη διαμόρ-
φωση είναι η μισή της τιμής του WFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλλαγή  συχνότητας στο κανάλι άμεσης χρήσης 
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. 

4.9  Εκπομπή 

20 

1. Επιλέξτε την συχνότητα που θέλετε να εκπέμψετε. 
2. Πιέστε το πλήκτρο  ΡΤΤ (πίεσε μίλα). Το λαμπάκι  εκπομπής     
ανάβει κόκκινο 
3. Ενώ πατάμε το ΡΤΤ μιλάμε στο μικρόφωνο με  φυσιολογική  
ένταση φωνής. ∆εν  φωνάζουμε. 
4. Όταν τελειώσουμε την ομιλία μας αφήνουμε το πλήκτρο ΡΤΤ. 

 
 
 

Για να εκπέμψουμε τον  ήχο ενεργοποίησης αναμεταδότη  πατάμε 
ταυτόχρονα τα πλήκτρα ΡΤΤ και ΜΟΝΙ. 
Αν επιλέξουμε συχνότητα εκπομπής εκτός των ορίων του Π/∆ και 
πατήσουμε το ΡΤΤ  η ένδειξη  “OFF”  θα εμφανισθεί στην οθόνη. 
∆εν είναι δυνατή η εκπομπή σε αυτή την κατάσταση. 
 
Επιλογή ισχύος εκπομπής. 
Μπορούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε την ισχύ εκπομπής. 
 
Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET ενώ το  εμφανίζεται στην 
οθόνη πιέστε το πλήκτρο 5 ΡΟ για να επιλέξετε υψηλή ή 
χαμηλή ισχύ εκπομπής. Αν επιλέξουμε χαμηλή ισχύ ‘LO’ εμφανί-
ζεται στην οθόνη. ∆εν εμφανίζεται τίποτε αν επιλέξουμε υψηλή 
ισχύ  Η προ-τοποθετημένη εργοστασιακή τιμή είναι χαμηλή  
“LO”. 
Η ένδειξη στάθμης εκπομπής στην οθόνη  είναι   όταν  εκπέ-
μπουμε με χαμηλή ισχύ,  
 
και   όταν εκπέμπουμε με υψηλή ισχύ. 

 
 
 

∆εν μπορούμε να αλλάξουμε την ισχύ κατά τη διάρκεια εκπομπής. 
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Μπορείτε αυτομάτως να ψάξετε για σήματα που λαμβάνει ο δέ-
κτης σας χρησιμοποιώντας την λειτουργία σάρωσης 
Η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί  με τις παρακάτω 
επιλογές 
 
Σάρωση με χρονοδιακόπτη. 
 
Η σάρωση σταματά σε κατειλημμένη συχνότητα, και ξεκινά αυτό-
ματα μετά από 5 “ ακόμη και αν η συχνότητα παραμένει σε λει-
τουργία.  
 
Σάρωση κατειλημμένων συχνοτήτων  (Busy scan) 
 
Η σάρωση ξεκινά όταν σταματήσει η εκπομπή του σταθμού που 
λαμβάνουμε. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης  η τελεία (.) στον 
αριθμό συχνότητας των ΜΗΖ θα αναβοσβήνει, και ο έλεγχος λή-
ψης  λειτουργεί. 
Πιέστε  οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ για να σταματήσε-
τε τη σάρωση  
Η σάρωση αρχίζει προς την κατεύθυνση της τελευταίας περι-
στροφής του επιλογέα (dial) (πάνω ή κάτω), και σταματά όταν 
πατήσουμε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ. 
 
 

 
 
Σάρωση VFO 

1.Πιέστε το πλήκτρο Α V/MMW για να μπείτε σε κατάσταση VFO. 
2. Πιέστε το πλήκτρο Β SCAN KL  για να αρχίσετε τη σάρωση. 
Η σάρωση πραγματοποιείται με το επιλεγμένο βήμα  και προς 
την κατεύθυνση της τελευταίας  λειτουργίας. 

3. Περιστρέφοντας τον επιλογέα κατά τη φορά των δεικτών του 
ωρολογίου η σάρωση  μεταβάλλεται προς τα πάνω (αύξηση συ-
χνότητας). Στρέφοντας τον αντίθετα της φοράς του ωρολογίου  
μεταβάλουμε τη σάρωση προς τα κάτω (μείωση συχνότητας). 
4. Πιέστε  οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ για να σταματή-
σετε τη σάρωση . 
 
Σάρωση μνήμης 
 
1.Πιέστε το πλήκτρο Α V/MMW για να μπείτε σε κατάσταση         
μνήμης 
2.  Πιέστε το πλήκτρο  Β SCAN KL για να αρχίσετε τη σάρωση 
μνήμης. 
3. Περιστρέφοντας τον επιλογέα κατά τη φορά των δεικτών του 
ωρολογίου η σάρωση  μεταβάλλεται προς τα πάνω (αύξηση αριθ-
μών μνήμης). Στρέφοντας τον αντίθετα της φοράς του ωρολογίου  
μεταβάλουμε τη σάρωση προς τα κάτω (μείωση αριθμών μνή-
μης). Η διαδικασία αυτή σαρώνει μόνο συχνότητες αποθηκευμέ-
νες στην μνήμη 
4. Πιέστε  οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ για να σταματή-
σετε τη σάρωση . 
 
Επιλογή παράληψης καναλιών σάρωσης (skip channels) 
 
Τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη είναι αυτά που 
μπορούν να μην σαρωθούν κατά τη διαδικασία σάρωσης μνήμης. 
 
Πιέστε το πλήκτρο FUNC SETσε κατάσταση μνήμης , ενώ το   
εμφανίζεται στην οθόνη πιέστε το πλήκτρο C CALL SKIP για 
να επιλέξετε το εμφανιζόμενο κανάλι σαν κανάλι που δεν θα σα-
ρωθεί Κάντε την ίδια διαδικασία για τα κανάλια που επιθυμείτε να 
μην σαρωθούν  Η τελεία (.) των δεκάδων ΜΗΖ θα εμφανισθεί 
όταν έχουμε επιλέξει παράληψη σάρωσης του καναλιού. 

5 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
5.1 Λειτουργίες σάρωσης (scan) 
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5.2  Κλείδωμα πλήκτρων 

 

 Μέθοδος  επιλογής 

Για να ενεργοποιήσετε το  κλείδωμα πλήκτρων πιέστε το πλή-
κτρο FUNC SET   ενώ το  εμφανίζεται στην οθόνη πιέστε το 
πλήκτρο B SCAN KL 
 
Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη το  
εμφανίζεται στην οθόνη μας.   
Οι λειτουργίες του ΡΤΤ / LAMP / MONI και τα VOL / SQL μπο-
ρούν να ρυθμισθούν ακόμη και με κλειδωμένα τα πλήκτρα. 
  

Αυτή η λειτουργία χρειάζεται για την ενεργοποίηση των Ευρωπαϊ-
κών αναμεταδοτών. Για να εκπέμψετε τον τόνο αυτό πατήστε το 
πλήκτρο ΜΟΝΙ ενώ έχετε ήδη πατημένο το πλήκτρο εκπομπής 
ΡΤΤ. (Ο τόνος εκπέμπεται όσο χρονικό διάστημα πατάμε τα πλή-
κτρα.) Η εργοστασιακή επιλογή του τόνου είναι 1750 ΗΖ αλλά 
μπορούμε να τον αλλάξουμε . (Σελίδα 30). 
Αν ο τόνος αυτός και  κωδικός τόνος DCS  έχουν επιλεγεί τότε ο 
κωδικός DCS  προστίθεται στην εκπομπή. 
 
 
Από την κατάσταση μνήμης μπορούμε να ορίσουμε ονομασίες 

στα κανάλια μας  με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, αντί του αριθ-
μού καναλιού. 
 
 

1. Σε κατάσταση μνήμης επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να  ονομά-
σετε. 
2. Πιέστε το πλήκτρο  FUNC SET και ενώ το  ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι 
πιέστε το πλήκτρο D BAND NAME. 
Στην οθόνη εμφανίζεται  [Α          ]  και αναβοσβήνει. 
3. Στρέψτε τον επιλογέα για επιλογή του χαρακτήρα  που θέλετε. 
4. Πιέστε το πλήκτρο D BAND NAME για να τον εισάγετε.  Ο χα-
ρακτήρας σταματά να αναβοσβήνει. ∆εξιότερα αναβοσβήνει ο 
ίδιος χαρακτήρας με τον  προηγούμενο. Περιστρέφουμε τον επι-
λογέα πάλι. 
5. Κάθε φορά που εισάγετε ένα χαρακτήρα πιέστε το   πλήκτρο D 
BAND NAME για να τον αποθηκεύσετε και να  πάτε στον  επόμε-
νο. Εισάγονται 6 χαρακτήρες. 
6. Αν θέλετε να διαγράψετε την ονομασία πιέστε το πλήκτρο   C 
CALL SKIP 
7. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των ΜΟΝΙ  , C CALL SKIP 
ή D BAND NAME για να ολοκληρώσετε τη  διαδικασία και να επι-
στρέψετε στην αρχή. 
 
 
Εμφάνιση ονομασίας καναλιών μνήμης. 
 
Από την κατάσταση μνήμης μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση 
της ονομασίας καναλιού, που εμφανίζεται στη θέση της συχνότη-
τας . Ο αριθμός καναλιού μνήμης εμφανίζεται φυσιολογικά όπως 
είναι. 
Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET για περισσότερο από 5 δευτερόλε-
πτα, για να εμφανίσετε  την συχνότητα (αν εμφανίζεται ονομασία) 
Κατά τη χρονική αυτή διάρκεια αν πατήσουμε κάποιο άλλο πλή-
κτρο  που έχει λειτουργία ο Π/∆ θα έρθει στην κατάσταση επιλο-
γής του πλήκτρου που πατήσαμε. 
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F 

FREE BYTES



 
 

5.1  Λαμπτήρας φωτισμού οθόνης 

 

Πιέστε το πλήκτρο  FUNC και ενώ το  εμφανίζεται πιέστε το 
πλήκτρο  ΜΟΝΙ, για να ανάψετε το φωτισμό οθόνης. 
 
Ο φωτισμός σβήνει αυτόματα  αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο σε 
5 δευτερόλεπτα.  
 
Πιέζοντας ένα πλήκτρο σε χρονικό διάστημα    5 “ ανανεώνει τον 
χρόνο.  
 
Για να σβήσετε τον συνεχόμενο φωτισμό οθόνης κλείστε τον Π/∆  
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΜΟΝΙ και ανοίξτε τον πάλι. 
 
Ανοίγοντας τον Π/∆ και  πατώντας το πλήκτρο ΜΟΝΙ ανάβει τον 
φωτισμό σταθερά.  
 
Όταν έχει επιλεγεί η μόνι- μη λειτουργία φωτισμού πατώντας 
FUNC SET και ενώ το εμφανίζεται πατάμε το πλήκτρο  
ΜΟΝΙ έτσι ανοίγουμε ή κλείνουμε  τον  φωτισμό. 
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Για να επικοινωνήσετε με ένα συγκεκριμένο σταθμό μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε  και τη διαδικασία κλήσης με κωδικό τόνο φίμω-
σης του δέκτη, ή  κωδικό DCS. 
Ο κωδικός τόνος φίμωσης σας  επιτρέπει  να ακούτε το συγκεκρι-
μένο σταθμό ενώ φιμώνει όλους τους άλλους όταν ένας από τους 
39 κωδικούς τόνους φίμωσης, ταυτίζεται με τον άλλον σταθμό. H 
λειτουργία με  κωδικό  DCS σας επιτρέπει να ακούμε τον συγκε-
κριμένο σταθμό που ταυτίζεται με τον κωδικό σας και φιμώνει 
όλους τους άλλους.  
∆εν είναι εφικτό να χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα  κωδικό τόνο 
φίμωσης CTCSS και κωδικό DCS.   

Ενεργοποίηση του Tone Squelch 
 1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET ενώ το      εμφανίζετε στην 
οθόνη, πιέστε το 4 TSQ για να εμφανισθεί η κατάσταση λει-
τουργίας και η συχνότητα κωδικού τόνου. Κάθε φορά που πιέζετε 
το πλήκτρο 4 TSQ αλλάζει με βήμα η κατάσταση όπως παρακά-
τω. 
      
 
 
Όταν το  εμφανίζεται στην οθόνη μόνο η κωδικοποίηση έχει 
επιλεγεί. 
 
Όταν  το εμφανίζεται στην οθόνη τότε η κωδικοποίηση 
αποκωδικοποίηση (κωδικοί τόνοι ) έχει επιλεγεί 
Ο έλεγχος δέκτη ΜΟΝΙ είναι επίσης εφικτός σε αυτή τη κατάστα-
ση λειτουργίας. 

2. Στρέψτε τον επιλογέα όταν ο κωδικός τόνος εμφανίζεται, για να 
επιλέξετε έναν από τους κωδικούς αριθμούς τόνου. Συμβουλευτεί-
τε τον παρακάτω πίνακα. 

3. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ  για να ολοκλη-
ρώσετε τη διαδικασία επιλογής και να επιστρέψετε στην κατάστα-
ση λειτουργίας με την ένδειξη   εμφανισμένη στην οθόνη. 
 
Απενεργοποίηση  κωδικού τόνου φίμωσης. 
Πιέστε το πλήκτρο 4 TSQ ενώ είσαστε στις ρυθμίσεις κωδικού 
τόνου φίμωσης και επιλέξτε TCS-OF.  
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ  για να ολοκληρώ-
σετε τη διαδικασία απενεργοποίησης του κωδικού τόνου. 
 
Αλλαγή κωδικού τόνου φίμωσης. 
Είναι θέλουμε  μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικό τόνο κωδικο-
ποίησης και αποκωδικοποίησης ανεξάρτητα. 
Εάν αλλάξετε τον κωδικό τόνο κωδικοποίησης  (όταν το εμφανίζε-
ται στην οθόνη) αυτόματα αλλάζει στον ίδιο και ο κωδι- κ ό ς   
τόνος αποκωδικοποίησης 
 Εάν αλλάξετε τον κωδικό τόνο κωδικοποίησης  (όταν το εμφανίζε-
ται στην οθόνη) μόνο ο τόνος κωδικοποίησης αλλάζει.  
Είναι δυνατόν να επιλέξουμε  διαφορετικούς τόνους 
κωδικοποίησης—αποκωδικοποίησης. 

6. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Επιλογή μεθόδου κλήσης. 
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88.5 91.5 94.8 97.4 100.0 103.5 107.2 110.9 

114.8 118.8 123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2 

151.4 156.7 162.2 167.9 173.8 179.9 186.2 192.8 

203.5 210.7 218.1 225.7 233.6 241.8 250.3 Hz  

T TSQ 

T 

T TSQ 
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Μέθοδος επιλογής DCS. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET  και ενώ το εμφανίζεται 
στην οθόνη πιέστε το πλήκτρο 7 DCS. 
Η ένδειξη DCS εμφανίζεται στην οθόνη   ταυτόχρονα με τον  
πρώτο κωδικό  023. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο 7 DCS  
ο Π/∆ αλλάζει κωδικό με τη ν παρακάτω διαδοχή. 
 
 
 
  
Ο έλεγχος δέκτη ΜΟΝΙ είναι επίσης εφικτός  ενώ ο κωδικός εμ-
φανίζεται στην οθόνη. 
2. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ  για να ολοκλη-
ρώσετε τη διαδικασία επιλογής και να επιστρέψετε στην κατάστα-
ση λειτουργίας με την ένδειξη  DCS  εμφανισμένη στην οθόνη. 
 
 
 
Αλλαγή DCS (ψηφιακού κωδικού  τόνου φίμωσης). 
 
1. Επιλέξτε τη διαδικασία DCS όπως περιγράφεται παραπάνω η 
ένδειξη DCS  είναι στην οθόνη. 
2. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να αλλάξετε τον κωδικό  και 
πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ  για να ολοκληρώ-
σετε τη διαδικασία επιλογής.  
 
Ο ίδιος κωδικός DCS  επιλέγεται για κωδικοποίηση—
αποκωδικοποίηση.  

 
Ένας από τους παρακάτω 104 κωδικούς μπορεί να επιλεγεί.  
Απενεργοποίηση DCS  (ψηφιακού κωδικού τόνου φίμωσης). 

Ενώ έχει επιλεγεί DCS και η ένδειξη DCS-OF εμφανίζεται στην 
οθόνη πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ για να βγείτε 
από την κατάσταση DCS. 
 
Λειτουργία DCS. 
Η φίμωση του δέκτη ανοίγει  (μας επιτρέπει να ακούμε) όταν ο 
λαμβανόμενος κωδικός ταυτίζεται με τον επιλεγμένο κωδικό. 
 
  
 

 
Ο επιλεγόμενος κωδικός  μπορεί να προκαλέσει ε-

σφαλμένη φίμωση του δέκτη, λόγω μεγάλου βαθμού διαμόρφω-
σης από τον εκπέμποντα σταθμό.  Αν αυτό γίνει τότε όταν εμφανί-
ζεται DCS OF περιστρέψτε τον επιλογέα μέχρι να δείτε DCS OF, 
και επιλέξτε  DCS. (Αυτή η επιλογή καταγράφεται στη μνήμη. 

6.2  DCS (ψηφιακός κωδικός τόνος φίμωσης) 
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023 025 026 031 032 036 043 047 051 053 

054 065 071 072 073 074 114 115 116 122 

125 131 132 134 143 145 152 155 156 162 

165 172 174 205 212 223 225 226 243 244 

245 246 251 252 255 261 263 265 266 271 

274 306 311 315 325 331 332 343 346 351 

356 364 365 371 411 412 413 423 431 432 

445 446 452 454 455 462 464 465 466 503 

506 516 523 526 532 546 565 606 612 624 

627 631 632 654 662 664 703 712 723 731 

732 734 743 754       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μ
έθοδοι επικοινω

νίας 

6 

FREE BYTES



 Η λειτουργία αυτή  χρησιμοποιείται για την χειροκίνητη εκπομπή  
DTMF τόνων κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ενώ πατήσουμε 
ένα από τα πλήκτρα DTMF. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο DTMF ενώ πιέζετε το ΡΤΤ. 
2. Ο τόνος DTMF που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που πατήσαμε 
εκπέμπεται. Μπορούμε να εκπέμψουμε  μέχρι 16 τόνους DTMF, 
οι οποίοι αποθηκεύονται για να μπορούμε να κάνουμε επανάκλη-
ση  κατά τον ίδιο τρόπο όπως η αυτόματη επιλογή. 
 

Η αυτόματη εκπομπή αριθμών κλήσης,  εκπέμπει αυτόματα τον 
προεπιλεγμένο κωδικό  DTMF. 
 
Ρυθμίσεις αυτόματης επιλογής αριθμών κλήσης. 
 
Η λειτουργία αυτή  χρησιμοποιείται για την αποθήκευση  των 
κωδικών DTMF στη μνήμη. 
16 κωδικοί DTMF μπορούν να τοποθετηθούν με είσοδο 16 χαρα-
κτήρων  χρησιμοποιώντας τα DTMF πλήκτρα. 
Μέχρι 9 κανάλια (CH1 μέχρι CH9)  μπορούν να επιλεγούν. 
 
Προγραμματισμός  αυτόματης  εκπομπής  αριθμών κλήσης. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET και ενώ το εμφανίζεται 
στην οθόνη πιέστε το πλήκτρο 9 DIAL M. 
Ο Π/∆ μπαίνει στην κατάσταση ρυθμίσεων αυτόματης επιλογής 
αριθμών κλήσης. Υπάρχουν 6 εμφανιζόμενοι χαρακτήρες , αλλά 
τίποτε δεν εμφανίζεται  στην αρχή. 
2. Επιλέξτε την μνήμη Νο 1 μέχρι Νο 9χρησιμοποιώντας τον επι-

3.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα DTMF για να εισάγετε τον αριθμό 
κλήσης. Για παράδειγμα αν ο αριθμός 123456789 πρέπει να εισα-
χθεί η οθόνη αλλάζει όπως παρακάτω. 
Μέχρι 16 χαρακτήρες μπορούν να εισαχθούν. 
Για να εισάγετε μία παύση αντί για κωδικό αριθμό  πιέστε το   
 
πλήκτρο FUNC SET και ενώ το εμφανίζεται στην οθόνη  πιέστε το 

πλήκτρο  0 . Στην οθόνη θα εμφανισθεί ΄΄-΄΄ για την παύ-
ση. 
Όταν χρησιμοποιείται η παύση  ο Π/∆ σταματά για ένα περίπου 
δευτερόλεπτο την εκπομπή 
Κατά την διάρκεια εισόδου του κωδικού DTMF αν θέλετε να δείτε 
τον κωδικό πιέστε το πλήκτρο FUNC SET και ενώ το εμ-
φανίζεται στην οθόνη στρέψτε τον επιλογέα για να δείτε  
τον υπόλοιπο κωδικό.  
 
Για να καθαρίσετε τον εισαγόμενο κωδικό πιέστε το FUNC SET  
 
και  ενώ το  εμφανίζεται στην οθόνη  πιέστε το C CALL SKIP. 
 
4. Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ για να ολοκληρώσετε την εισα-
γωγή. 
 
 

 6.3  Χειροκίνητη εκπομπή  αριθμών κλήσης DTMF 
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→ [ 345678 ] → [ 456789 ]    
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1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET.και ενώ το εμφανίζεται 
στην οθόνη  πιέστε το πλήκτρο 8 DIAL.  
 “DIAL”  εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο 1 STEP έως και το 9 DIAL M για 
να εκπέμψετε τον αποθηκευμένο στο αντίστοιχο πλήκτρο  κωδικό 
DTMF. (Για επιβεβαίωση της εκπομπής ο ήχος ακούγεται και 
από το  μεγάφωνο). 
Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει κωδικό  στη μνήμη δεν εκπέμπετε 
τίποτε όταν πιέζετε το πλήκτρο. 
 
Λειτουργία κατά τη διάρκεια εκπομπής. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ και ενώ εκπέμπετε πιέστε το FUNC 
SET. Η ένδειξη  ‘’DIAL’’  εμφανίζετε στην οθόνη. 
 
2.. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο 1 STEP έως και το 9 DIAL M για 
να εκπέμψετε τον αποθηκευμένο στο αντίστοιχο πλήκτρο  κωδικό 
DTMF. (Για επιβεβαίωση της εκπομπής ο ήχος ακούγεται και 
από το  μεγάφωνο). 
 
Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει κωδικό  στη μνήμη δεν εκπέμπετε 
τίποτε όταν πιέζετε το πλήκτρο. 

Αυτή η λειτουργία εκπέμπει τον τελευταίο κωδικό αριθμό DTMF. 
 
1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET.και ενώ το εμφανίζεται στην 
οθόνη  πιέστε το πλήκτρο 8 DIAL. “DIAL”  εμφανίζεται στην 
οθόνη 
 
2. Πιέστε το πλήκτρο 0. Ο τελευταίος  κωδικός DTMF που είχαμε 
εκπέμψει  αυτόματα ή χειροκίνητα, ακούγεται από το μεγάφωνο. 
πιέζοντας το πλήκτρο 0 NFM/WFM  Ο κωδικός δεν εκπέμπεται  
σε αυτήν την περίπτωση. 
 
3. Σε κατάσταση εκπομπής πιέστε το πλήκτρο FUNC SET και 
αμέσως μετά το πλήκτρο  0 NFM/WFM ,  το οποίο κάνει επανά-
κληση (εκπέμπει τον κωδικό), και ακούγεται παράλληλα από το 
μεγάφωνο. 

   
 
 

Οι εργοστασιακή ρύθμιση έχει απενεργοποιημένη την λειτουργία 
Χάνεται η όποια αποθήκευση κωδικών DTMF αν κάνουμε Reset. 

 
Εκπομπή  αριθμών κλήσης DTMF αυτόματα.  
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6. 5  Χρονοδιακόπτης διακοπής εκπομπής ΤΟΤ 

Αυτή η λειτουργία  σταματά αυτόματα την εκπομπή του Π/∆ όταν 
η ομιλία μας ξεπεράσει το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 
 
Μέθοδος  επιλογής 
1, Πιέστε το πλήκτρο  FUNC SET και ενώ το  ε μφα ν ί ζ ε τ α ι 
πιέστε το πλήκτρο  3 ΤΟΤ.  
T– OFF εμφανίζεται στην οθόνη. 
2. Στρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τη ρύθμιση χρόνου δια-
κοπής εκπομπής.  Η μεγαλύτερη ρύθμιση χρόνου  ΤΟΤ είναι 450 
δευτερόλεπτα. 
 
 
 
Λειτουργία ΤΟΤ 
Όταν ο χρόνος συνεχόμενης εκπομπής  φτάνει στο τέλος του ένα 
ήχος ακούγεται και  5 δευτερόλεπτα αργότερα ο Π/∆ αυτόματα 
σταματά την εκπομπή και  γυρίζει σε κατάσταση λήψης.. Σε αυτή 
την κατάσταση πρέπει να αφήσουμε το ΡΤΤ και να το ξαναπατή-
σουμε  για να εκπέμψουμε πάλι. (σε περίπτωση που έχουμε ορί-
σει χρόνο ποινής, εκπομπή δεν είναι εφικτή  ακόμη και αν πατή-
σουμε το ΡΤΤ έως ότου ο προγραμματισμένος χρόνος περάσει. 
 
Αυτή η λειτουργία μας προφυλάσσει  από την κατανάλωση της 

μπαταρίας σε περίπτωση που ξεχάσουμε  να κλείσουμε τον Π/∆. 
 
Μέθοδος  επιλογής 
Πιέστε το πλήκτρο  FUNC και ενώ το  εμφανίζεται πιέστε το 
πλήκτρο 6 ΑΡΟ.  Η ένδειξη ΑΡΟ εμφανίζεται στην οθόνη. 
 

 Λειτουργίες της αυτόματης διακοπής λειτουργίας 
Όταν η ένδειξη ΑΡΟ εμφανίζεται στην οθόνη η αυτόματη διακοπή 
λειτουργίας είναι ενεργή. Ένας ήχος ακούγεται και η συσκευή  
κλείνει, όταν ο Π/∆ μείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα 30 λε-
πτών. Για να ενεργοποιήσετε τον Π/∆ πιέστε το πλήκτρο POWER 
 
Σημείωση Η λήψη κάποιου σήματος  δεν ανανεώνει τον χρόνο 
των 30 λεπτών. ( Ο χρόνος ανανεώνεται  μόνο με το πάτημα κά-
ποιου πλήκτρου). 

Η λειτουργία αυτή μας πληροφορεί για τη λήψη σήματος  από τον 
δέκτη. 
 
Ρυθμίσεις 
1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET  και ενώ το εμφανίζεται στην 
οθόνη πατήστε το πλήκτρο * VOL BELL Η ένδειξη BELL-
OF εμφανίζεται. 
2. Επιλέξτε BELL-ON γυρίζοντας τον περιστροφικό επιλογέα και 
πατήστε ΡΤΤ ή FUNC SET για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. 
 
Λειτουργία βομβητή λήψης 
Όταν ένα σήμα ληφθεί η ένδειξη “BELL” αναβοσβήνει στην οθό-
νη και ακούγεται ένας διακριτικός ήχος κουδουνιού.  Η λειτουργία 
αυτή ακυρώνεται με το πάτημα κάποιου πλήκτρου. 
 
Για να τερματίσετε τη λειτουργία επαναλάβατε την προηγούμενη 
διαδικασία επιλογής και επιλέξτε BELL-OFF. Πατήστε το ΡΤΤ για 
να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. 

F 

F 

F 

6. 6  Ρυθμίσεις αυτόματης  διακοπής λειτουργίας ΑΡΟ 

6.7 Λειτουργία βομβητου λήψης( Bell)  
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7. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Οι επιλογές αυτές ρυθμίζουν τις διάφορες λειτουργίες του Π/∆ 
DJ-596 
Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν         

       
              
• Οικονομία μπαταρίας ON/OFF 
• Εναλλαγή τρόπων σάρωσης 
• Τόνος βομβητή πληκτρολογίου   
• Ρύθμιση τόνου εκπομπής (Burst 
• Περιορισμοί εκπομπής  απασχολ. καναλιού  
• Περιορισμός εκπομπής χρονοδιακόπτη ΤΟΤ 
• Χρόνος αναμονής κατά την εκπομπή DTMF 
• Χρόνος παύσης εκπομπής Burst/DTMF 
• Χρόνος παύσης πρώτου αριθμού Burst/DTMF 
• Λειτουργία συναγερμού κλοπής 
• Έλεγχος ακροδέκτη εξωτερικού τερματικού 
• Λειτουργία ήχου απώθησης κουνουπιών ON/OFF 

• Βομβητής τέλους εκπομπής 
 
 
 
 
 

7.1  Επιλογές ρυθμίσεων λειτουργίας 
1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC SET για δύο δευτερόλεπτα. 
Ο πομποδέκτης μπαίνει στις ρυθμίσεις  BS-ON είναι  
η πρώτη ένδειξη που εμφανίζεται. 
 
2. Πιέστε το πλήκτρο ΜΟΝΙ ή το πλήκτρο FUNC SET για να     
επιλέξετε μενού. Η λειτουργία ελέγχου λήψης δεν είναι  δυνατή σε 
αυτή την κατάσταση  
 
3. Στρέψτε τον επιλογέα (dial) για να  επιλέξετε λειτουργία. 
 
4.  Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του ΜΟΝΙ και του FUNC 
SET για να ολοκληρώσετε την επιλογή και να επιστρέψετε σε 
κατάσταση φυσιολογικής λειτουργίας. 
 
Την επόμενη φορά που θα επιλέξετε τις ρυθμίσεις αυτές        
θα εμφανισθούν οι τελευταίες που χρησιμοποιήσατε. 

 7.2  Μέθοδος ρυθμίσεων επιλογών  
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Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να ρυθμισθούν από τις επιλο-
γές ρυθμίσεων του DJ-596 Κάθε λειτουργία περιγράφεται στη 
συνέχεια 
 
Λειτουργία οικονομίας μπαταρίας.  
Η λειτουργία αυτή κάνει οικονομία στη μπαταρία μας ανοιγοκλεί-
νοντας το κύκλωμα τροφοδοσίας  με μικρά τακτικά χρονικά δια-
στήματα, αν δεν πατήσουμε κάποιο πλήκτρο ή δεν ληφθεί σήμα 
για συνεχόμενο χρονικό διάστημα 5 δευτερολέπτων ή περισσότε-
ρο.  
1. Η ένδειξη BS-ON εμφανίζεται στην οθόνη. 
2. Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απε-
νεργοποίηση της ρύθμισης.  
  
  
   
Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι BS-ON . 
Η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας προσωρινά σταματά όταν 
πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή ληφθεί σήμα. 
 
Εναλλαγή λειτουργίας τρόπων σάρωσης (Scanning Type). 
Η  λειτουργία αυτή εναλλάσσει τους τρόπους σάρωσης  μεταξύ 
σάρωσης με χρονοδιακόπτη και σάρωση  κατειλημμένων συχνο-
τήτων. 
1. Η ένδειξη TIMER εμφανίζετε στην οθόνη. 
2. Στρέψτε τον επιλογέα για εναλλαγή του τρόπου σάρωσης,  
TIMER ή BUSY. 
 

Τόνος βομβητή πληκτρολογίου. 
 
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί  ή απενεργοποιεί τον βομβητή πλη-
κτρολογίου. 
 
1. Η ένδειξη BEP-ON εμφανίζετε  στην οθόνη. 
2. Στρέψτε τον επιλογέα για εναλλαγή ενεργοποίησης ή απενερ-
γοποίησης του βομβητή. 
 
 
 
 
 
 
Ρύθμιση τόνου εκπομπής (Burst). 
1. 1750  εμφανίζετε στην οθόνη 
 
2. Στρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τον τόνο εκπομπής .  
 
 
 
 
 
 
 

7.3  Επιλογές ρυθμίσεων (Set Mode)  
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Περιορισμοί εκπομπής απασχολημένου καναλιού. 
Αυτή η λειτουργία περιορίζει την εκπομπή  σύμφωνα με την κα-
τάσταση του δέκτη. 
1. BCL-OF εμφανίζετε στην οθόνη. 
2. Στρέψτε τον επιλογέα για επιλογή εντός—εκτός  ON OF. 
 
 
 
 
 
 
Όταν  ο περιορισμός εκπομπής έχει ενεργοποιηθεί η εκπομπή 
μας περιορίζεται στις παρακάτω συνθήκες και δεν είναι επιτρε-
πτή .  
Πιέζοντας το πλήκτρο  ΡΤΤ για να εκπέμψουμε ένας ήχος ακού-
γεται και ο Π/∆ δεν εκπέμπει.  
 
 
   
 
. 

Περιορισμός εκπομπής με χρονοδιακόπτη ΤΟΤ. 
 
Αυτή η λειτουργία απαγορεύει την εκπομπή, αν πατήσουμε το 
ΡΤΤ και ο χρόνος που έχουμε επιλέξει είναι εντός του χρονικού 
ορίου από την προηγούμενη εκπομπή . 
1. Η ένδειξη TP-OFF εμφανίζεται στην οθόνη. 
2. Στρέψτε τον επιλογέα για να εναλλάξετε λειτουργία  όπως εμ-
φανίζεται παρακάτω. 
 
 
 
 
Η εκπομπή δεν είναι δυνατή μέχρι να περάσει ο χρόνος που 
έχουμε επιλέξει. Ένας ήχος ακούγεται  όταν πιέσουμε το ΡΤΤ  
μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο και ο Π/∆ δεν εκπέμπει. 
Για να τερματίσουμε τη λειτουργία αυτή αφού περάσει ο καθορι-
σμένος χρόνος πιέστε το ΡΤΤ για μεγαλύτερο  χρονικό διάστημα 
από το  χρονικό διάστημα  που έχουμε επιλέξει. 
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Όταν εκπέμπουμε ένα κωδικό DTMF χρησιμοποιώντας την αυτό-
ματη διαδικασία,  η εκπομπή αρχίζει μετά τον χρόνο αναμονής 
που έχουμε επιλέξει. 
Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 100 ms. 
1. DWT-01 εμφανίζεται στην οθόνη. 
2 Στρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τον χρόνο αναμονής.  
 
 
 
 
Χρόνος παύσης εκπομπής Burst/DTMF.  
Όταν εκπέμπουμε ένα κωδικό DTMF χρησιμοποιώντας την αυτό-
ματη διαδικασία,  η εκπομπή αρχίζει μετά τον χρόνο αναμονής 
Burst/DTMF που έχουμε επιλέξει. 
Ο προκαθορισμένος χρόνος είναι 60 ms. 
1. DΡ-60 εμφανίζεται στην οθόνη. 
2 Στρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τον χρόνο αναμονής 
 
 
 
 
Χρόνος παύσης πρώτου αριθμού Burst/DTMF. 
Όταν εκπέμπουμε ένα κωδικό DTMF χρησιμοποιώντας την αυτό-
ματη διαδικασία,  ο Π/∆ εκπέμπει τον πρώτο κωδικό, κάνει παύ-
ση ίση με τον χρόνο που έχουμε επιλέξει και στην συνέχεια εκπέ-
μπει τον υπόλοιπο κωδικό . 
1. DΒ-60 εμφανίζεται στην οθόνη. 
2 Στρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τον χρόνο αναμονής 
  
 

 Οι χρόνοι εκπομπής DTMF είναι όπως παρακά-
τω : 

Λειτουργία συναγερμού κλοπής. 
Ο Π/∆ DJ-596 έχει ενσωματωμένη λειτουργία συναγερμού κλο-
πής .Ένας ήχος συναγερμού ακούγεται όταν  το καλώδιο του συ-
ναγερμού αφαιρεθεί ανορθόδοξα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Κλείστε τον Π/∆ και βάλτε το καλώδιο συναγερμού στο μεγά-
φωνο. 
2. Ανοίξτε τον Π/∆ και επιλέξτε ‘SCR-OF” 
3 Στρέψτε τον επιλογέα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε τη λειτουργία. H οθόνη μεταβάλετε όπως παρακάτω. 
 
 
 

 Χρόνος αναμονής κατά την εκπομπή DTMF. 
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4. Ολοκληρώστε τη διαδικασία και κλείστε τον Π/∆ σας. Ο συνα-
γερμός κλοπής λειτουργεί σε αυτήν την κατάσταση. 
 
5. Όταν το καλώδιο τραβηχτεί ή κοπεί  ο συναγερμός αμέσως 
λειτουργεί. 
Αν ο συναγερμός ενεργοποιηθεί άθελα σας πατήστε το πλήκτρο 
ΜΟΝΙ και κλείστε τον Π/∆ . 
6. Αν το κανάλι μνήμης 99 έχει προγραμματισθεί ο Π/∆ λαμβάνει 
σε αυτήν την προγραμματισμένη συχνότητα, ενώ βρίσκεται σε 
κατάσταση συναγερμού.. Αν το κανάλι μνήμης 99 έχει μείνει 
απρογραμμάτιστο τότε ο Π/∆ λαμβάνει στην τελευταία συχνότη-
τα πριν να τον κλείσετε. Όταν λάβει ένα σήμα σταματά ο συνα-
γερμός και ακούμε το σήμα κανονικά, 

 
  
 

Ρυθμίστε την φίμωση του δέκτη  στο μικρότερο δυνατό σημείο 
(λίγο πάνω από το σταμάτημα του φέροντος κύματος). Συνιστά-
ται η χρήση ψηφιακού  κωδικού τόνου DCS, μαζί με την συνηθι-
σμένη ρύθμιση  φίμωσης δέκτη, για την τυχαία απενεργοποίηση 
της διαδικασίας από ένα ασυνήθιστο σήμα  ή θόρυβο κατά τη 
λήψη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει έξοδο 5V από το βύσμα του μικροφώ-
νου (MIC) όταν η έξοδος μεγαφώνου λειτουργεί. 
 
1. Επιλέξτε EXP-ON από τις επιλογές ρυθμίσεων.  Μια τελεία εμ-
φανίζεται στην θέση μετά το ψηφίο των 100 MHz. 
 
 
 
 
 
 
2. Όταν το κατάλληλο σήμα ληφθεί ( αν έχουμε ενεργοποιήσει λει-
τουργία κωδικών τόνων) , από τη μεσαία λήψη του βύσματος  μι-
κροφώνου  έχουμε 5V DC  5 mA  μέγιστο ρεύμα . 
3. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή  επιλέξτε EXP-OF 
από τις επιλογές ρυθμίσεων. 
 
Όταν η λειτουργία ελέγχου εξωτερικής συσκευής είναι ενεργή 
( EXP-ON) δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  μικρομεγάφωνο  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε  2,5 mm stereo  βύσμα. Η χρήση 
διαφορετικού βύσματος μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, 
άδειασμα της μπαταρίας και πιθανή βλάβη του Π/∆ σας.  
 
 

Λειτουργία ελέγχου εξωτερικής συσκευής   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
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  Λειτουργία ήχου απώθησης κουνουπιών  
Η λειτουργία αυτή εκπέμπει έναν ήχο υψηλής συχνότητας από το 
μεγάφωνο και  απωθεί τα κουνούπια . 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή  επιλέξτε MRS–ON από 
τις επιλογές ρυθμίσεων.  
 
Η φυσική λειτουργία δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία του ήχου 
απώθησης κουνουπιών όταν έχει ενεργοποιηθεί. 
Η λειτουργία του ήχου απώθησης παράγει υψηλή συχνότητα και 
κάπως μειώνει τον χρόνο διάρκειας της μπαταρίας.  
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή  επιλέξτε MRS–OF 
από τις επιλογές ρυθμίσεων. 
 

 
 

Υπάρχουν πολλές χιλιάδες είδη κουνουπιών και ορισμένα από 
αυτά μπορεί να μην εκδιώκονται από την λειτουργία ήχου υψηλής 
συχνότητας. ∆εν εγγυούμαστε την αποτελεσματικότητα αυτής της   
πειραματικής λειτουργίας. 
 
Ήχος τέλους εκπομπής  
Μπορείτε να προσθέσετε ένα μικρό ήχο (μπιπ)  στο τέλος κάθε 
εκπομπής σας και αφού αφήνετε το ΡΤΤ. 
 
1. Η ένδειξη “EDP-OF” εμφανίζεται στο μενού της λειτουργίας ήχου 
τέλους εκπομπής. 
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Με αυτή τη διαδικασία είναι δυνατόν να συνδέσουμε δύο πομπο-
δέκτες DJ-596 με ειδικό καλώδιο και να αντιγράψουμε  όλες τις 
προγραμματισμένες λειτουργίες από τον ένα στον άλλο, συμπε-
ριλαμβανομένων και των δεδομένων μνήμης. 
 
Σύνδεση Πομποδεκτών  
Συνδέστε στις υποδοχές εξωτερικού μεγαφώνου (speakers jack) 
και των δύο πομποδεκτών με  στερεοφωνικά βύσματα  3,5 χιλ. 
και καλώδιο όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα.  Σιγουρευτείτε ότι 
και οι δύο συσκευές είναι κλειστές, πριν συνδέσετε το καλώδιο. 
 
  Πομπός   ∆έκτης 
 Το βύσμα στην υποδοχή  Το βύσμα στην υποδοχή  
   μεγαφώνου  (speaker)    μεγαφώνου  (speaker) 
 
   
 
 
 
Μετά τη σύνδεση των πομποδεκτών ανοίξτε τους. 
 
1.  Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ τρεις φορές ενώ πατάτε σταθερά  
 το πλήκτρο ΜΟΝΙ και στους δύο πομποδέκτες. 
 Η ένδειξη CLONE εμφανίζεται στην οθόνη και των δύο  
  πομποδεκτών.  
 
 
 
 
 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΡΤΤ στον πομπό Π/∆ 
    Η ένδειξη SD***  εμφανίζεται στην οθόνη του πομπού Π/∆ και  
    αρχίζει η μεταφορά δεδομένων από τον πομπό Π/∆  στον δέκτη 
 
 
 
 
 
 
3. Όταν η μεταφορά ολοκληρωθεί PASS εμφανίζεται στην οθόνη 
    του πομπού Π/∆. 
 
 
 
 
 
 
4. Αν κλείστε τον  πομποδέκτη η διαδικασία ακυρώνεται . Αν τα 
δεδομένα δεν μεταφερθούν με επιτυχία η ένδειξη PASS δεν εμφα-
νίζεται στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση επαναλάβετε τη διαδι-
κασία. 
Λειτουργία δέκτη δεδομένων 
1. Όταν τα δεδομένα εκπέμπονται από τον πομπό Π/∆ η ένδειξη 
LD*** εμφανίζεται στην οθόνη και τα δεδομένα μεταφέρονται 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση Το καλώδιο αντιγραφής δεν συμπεριλαμβάνεται στη 
συσκευασία κατασκευάστε ένα μόνοι σας. 

8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ και PACKET 
8.1  Αντιγραφή 
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2. Όταν η μεταφορά ολοκληρωθεί  με επιτυχία PASS εμφανίζεται 
στην οθόνη. 
 
 
 
 
 
 
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κλείστε τον Π/∆ πιέζοντας το 
πλήκτρο POWER. 
 
Αν τα δεδομένα δεν μεταφερθούν με επιτυχία η ένδειξη PASS 
δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση επαναλάβε-
τε τη διαδικασία, από τον πομπό Π/∆ ή κάντε reset (επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων) του Π/∆) . 

 
     
 

Χρησιμοποιείστε απευθείας καλώδιο για σύνδεση χωρίς ενδιάμε-
σο αντίσταση. Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο κατά την διάρ-
κεια μεταφοράς δεδομένων η διαδικασία σταματά 
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδο-
μένων. COMERR εμφανίζετε στην οθόνη του πομπού Π/∆ και η 
διαδικασία τερματίζετε. Όταν χρησιμοποιούμε τη διαδικασία αντι-
γραφής όλα τα δεδομένα του πομπού Π/∆, αντιγράφονται στον 
δέκτη Π/∆.  
Η λειτουργία Packet  χρησιμεύει στην μεταφορά δεδομένων με 

χρήση υπολογιστή   Π/∆. και TNC  
 

Συνδέσεις για λειτουργία Packet. 
Συνδέστε το τερματικό ελέγχου κόμβου TNC (modem για packet) 
στην υποδοχή του μεγαφώνου SP  με βύσμα 3.5 mm στην υπο-
δοχή μικροφώνου MIC με βύσμα 2.5 mm  στο πάνω τμήμα  του 
Π/∆. 
Ρύθμιση σήματος εισόδου : Ο Π/∆ δεν έχει ρύθμιση στάθμης σή-
ματος μικροφώνου,. Ρυθμίστε την στάθμη στο TNC.  
Ρύθμιση σήματος εξόδου      : Χρησιμοποιείστε την ρύθμιση 
έντασης μεγαφώνου με τον επιλογέα στο πάνω τμήμα  του Π/∆. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροφοδοσία  δίνεται από την εσωτερική γραμμή  5V διαμέσου της 
αντίστασης 100Ω. 
 

 
 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του TNC για την σύνδεση του, με 
άλλες συσκευές (υπολογιστής κ.λ.π.)  
Αν ο Π/∆  το TNC και ο υπολογιστής είναι πολύ κοντά,  παρεμβο-
λή μπορεί να προκληθεί. 
Απενεργοποιείστε την λειτουργία οικονομίας μπαταρίας κατά την 
λειτουργία σε packet.  
H λειτουργία  Packet γίνεται στα 1200 bps. 
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9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π/∆ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
9.1 Οδηγός  λύσης προβλημάτων  

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Ενέργεια 

Τίποτε δεν εμφανίζεται στην οθόνη  όταν  
ανοίγετε  τον πομποδέκτη 

Χαλαρή επαφή μπαταρίας Ni-MH Ελέγξτε  τους πόλους της μπαταρίας αν είναι καθαροί 

Η μπαταρία είναι εκφορτισμένη Επαναφορτίστε τη μπαταρία 

Αφήνετε το πλήκτρο πολύ γρήγορα Πιέστε το πλήκτρο (Power on) περισσότερο χρόνο 

Δεν ακούγεται ήχος  από το μεγάφωνο  
Δεν υπάρχει  λήψη 

Η ένταση μεγαφώνου είναι πολύ χαμηλή Ρυθμίστε την ένταση μεγαφώνου (volume) 

Η στάθμη φίμωσης (squelch) είναι πολύ μεγάλη Ρυθμίστε τη φίμωση δέκτη (squelch) 

Ο κωδικός τόνος φίμωσης είναι ενεργός. (Tone squelch) Απενεργοποιήστε τον κωδικό τόνο φίμωσης  

Πατάτε το ΡΤΤ και εκπέμπετε. Αφήστε το πλήκτρο ΡΤΤ 

Η συχνότητα  εμφανίζεται λανθασμένα 
Σφάλμα CPU Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κάντε  (reset) 

Έχετε προγραμματίσει ονομασία καναλιού Δείτε την παραγρ. 5.4 εισαγωγή ονομασίας καναλιών  

Δεν ξεκινά η διαδικασία σάρωσης (SCAN) Η φίμωση δέκτη είναι πολύ μικρή (ακούτε το θόρυβο) Ρυθμίστε τη φίμωση ώστε να σταματήσει ο θόρυβος  

Η συχνότητα και η μνήμη  δεν αλλάζουν 
Ενεργό το κλείδωμα πλήκτρων  Απενεργοποιήστε το κλείδωμα πλήκτρων 

Ο Π/Δ είναι στο κανάλι άμεσης χρήσης (call mode)  Φέρτε τον Π/Δ σε κατάσταση VFO ή μνήμης  

Δεν είναι δυνατή η χρήση πλήκτρων Ενεργό το κλείδωμα πλήκτρων  Απενεργοποιήστε το κλείδωμα πλήκτρων 

Ο Π/Δ δεν εκπέμπει. Η οθόνη αναβοσβήνει, και κλείνει  Η μπαταρία είναι εκφορτισμένη Επαναφορτίστε τη μπαταρία 

Δεν πατάτε καλά το ΡΤΤ  Πιέστε το ΡΤΤ  βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο λαμπάκι ανάβει 

Λάθος συχνότητα Βάλτε την ίδια συχνότητα και οι δύο σταθμοί 

Η οθόνη αναβοσβήνει   
ή δεν εμφανίζει τίποτε όταν κάνουμε λήψη. Η μπαταρία είναι εκφορτισμένη Επαναφορτίστε τη μπαταρία 

Ο Π/Δ δεν εκπέμπει. Δεν λαμβάνετε απάντηση 

Παρακαλούμε ελέγξτε αυτή τη λίστα επίλυσης προβλημάτων  πριν αποφανθείτε ότι ο πομποδέκτης σας έχει βλάβη.  
Ορισμένες φορές  επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset) λύνει το πρόβλημα  
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Όταν επαναφέρετε τον πομποδέκτη στις αρχικές εργοστασιακές 
ρυθμίσεις , όλες οι προγραμματισμένες ρυθμίσεις  καναλιών μνή-
μης  θα χαθούν . 
1. Ανοίξτε τον Π/∆ πιέζοντας το πλήκτρο POWER ενώ πιέζετε ε 
ταυτόχρονα το πλήκτρο FUNC SET.  
2. Όλα τα στοιχεία της οθόνης εμφανίζονται. 
 
Αφήστε τα πλήκτρα. Η αρχική κατάσταση του πομποδέκτη είναι η 
κατάσταση  VFO.  
Εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

 

 
  
 EBP-50N Μπαταρία Ni-MH (9.6V DC 700 m Ah) 
 EBP-51N Μπαταρία Ni-MH (9.6V DC 1500 m Ah) 
 EDH-30 Θήκη μπαταριών  
 EDC-36 Ρευματολήπτης αυτοκινήτου με  ειδικό  
   ενεργό φίλτρο απόρριψης θορύβων. DC-12V 
 EDC-37 Εξωτερικό τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 
 EDC-43 Ρευματολήπτης αυτοκινήτου για φόρτιση 
 EDC-97 Ταχυ-φορτιστής  (120/230V) 
 EDC-93 Φορτιστής τοίχου 120V 
 EDC-94 Φορτιστής τοίχου 230V 
 EMS-9  Μεγάφωνο—μικρόφωνο 
 EMS-47 Μεγάφωνο—μικρόφωνο 
 EME-6  Ακουστικό 
 EME-12 Μικροφωνοακουστικό με  VOX 
 EME-13 Ακουστικό με μικρόφωνο και VOX 
 EME-15 Μικρόφωνο γραβάτας με VOX 
 EME-20 Μεγάφωνο—μικρόφωνο 
 ESC-36 Θήκη μεταφοράς  
 
  

9.2 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων  (Reset) 
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9.3 Λίστα προαιρετικών εξαρτημάτων  

VFO Frequency VHF 145.000 MHz 

 UHF 433.000 MHz (DJ-596E) 

Call Frequency VHF 145.000 MHz 

 UHF 433.000 MHz (DJ-596E) 

Memory Channel 0-99 ch  Blank 

Shift-Tone -  DSQ, APO  

Key lock, Bell and Dial settings OFF 

Shift Range  VHF 0.6 KHz 

 UHF 5.0 MHz 

Tone Frequency 88.5 Hz 

Tuning step  5 KHz (DJ 596E) 

Audio volume 0 

Squelch level  0 

Scan Resume Condition Timed Scan 

Transmit Power Low 

Battery Save  ON 

Beep ON 

DTMF WAIT Time  100 ms 

DTMF Burst/Pause Time 60 ms 

DTMF 1st figure Burst time 60 ms 
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9.4 Σύστημα Εκπομπής 
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10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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  Head Office :  Shin-Dai building 9th Floor 
   2-6, 1-Chome, Dojimahama, Kita-Ku 
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 Phone : +81-6-4797-2136 
    Fax   : +81-6-4797-2157 
 

Το εγχειρίδιο αυτό μεταφράστηκε από την εταιρεία 
 Free Bytes 
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