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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση περί  ∆ήλωσης Συμμόρφωσης 
 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωση που η μονάδα που έχετε αγοράσει είναι μαρκαρισμένη με ένα σύμβολο CE ένα αντίγραφο του 
σχετικού πιστοποιητικού ή του εγγράφου συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί και να επιθεωρηθεί στην διεύθυν-
ση   http://www.alinco.com/usa.html. Παρακαλώ δείτε το οπισθόφυλλο  για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
Πομποδέκτης DJ-V446 UHF 446.00625 ~ 446.09375 ΜΗz (PMR446 (8 καναλιών) 

 
  
 
 

Η συσκευή αυτή  είναι εγκεκριμένη για χρήση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΟΚ και της ΕΖΕΣ.  
 
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα © διατηρούνται. Κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπα-
ραχθεί ή να μεταφραστεί  σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσο χωρίς την προγενέστερη γραπτή 
άδεια της Alinco inc. Οσάκα Ιαπωνία. 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ / Πληροφόρηση  περί της ∆ήλωσης Συμμόρφωσης 
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Προειδοποιήσεις  
 
Προς αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού κατά την διάρκεια της λειτουργίας αυτού του ασυρματικού 
προϊόντος της Alinco, στο εγχειρίδιο αυτό καθώς επίσης και επάνω στο προϊόν θα βρείτε σύμβολα τα οποία 
παραθέτονται παρακάτω. Παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε το τι εννοούν πριν να αρχίσετε 
να χρησιμοποιείτε την συσκευή. 
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        Κίνδυνος 
 

Το σύμβολο αυτό έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για έναν άμεσο κίν-
δυνο που μπορεί, εάν τον αγνοήσει, να προκαλέσει απώλεια της ζωής ή της περι-
ουσίας του. 

           Συναγερμός 
Το σύμβολο αυτό έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για ένα πιθανό κίν-
δυνο που μπορεί, εάν τον αγνοήσει, να προκαλέσει απώλεια της ζωής ή της περι-
ουσίας του. 

       Προφύλαξη 
Το σύμβολο αυτό έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για ένα πιθανό κίν-
δυνο που μπορεί, εάν τον αγνοήσει, να προκαλέσει απώλεια της ζωής ή της περι-
ουσίας του 

 
 

Σύμβολο Συναγερμού. Δίνεται μια εξήγηση περί αυτού. 

 
 

Σύμβολο Προειδοποίησης. Δίνεται μια εξήγηση περί αυτής. 

 
 

Σύμβολο Οδηγίας . Ακολουθεί περιγραφή της οδηγίας. 

 Συναγερμός 
 
 Περιβάλλον και συνθήκες χρήσης 

 
 

Για την ασφάλεια σας μην οδηγείτε κρατώντας τον ασύρματο. Συνιστάται να ελέγξετε τους τοπι-
κούς κανονισμούς αναφορικά με την χρήση ασυρματικών συσκευών κατά την διάρκεια της οδήγη-
σης. Μερικές χώρες απαγορεύουν την χρήση του ασυρμάτου κατά την διάρκεια της οδήγησης. 

 
 

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευή πολύ κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ειδικότε-
ρα ιατρικές. Μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολή σε αυτές τις συσκευές. 

 
 Κρατήστε τον ασύρματο μακριά από τα παιδιά. 

 Σε περίπτωση διαρροής υγρών από την συσκευή, μην τα αγγίξετε. Μπορεί να καταστρέψουν το 
δέρμα σας. Ξεπλύνετε με άφθονο κρύο νερό αν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας. 

 
 

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ασύρματο σε εγκαταστάσεις όπου απαγορεύεται η χρήση του. Μέσα 
σε αεροπλάνα, σε αεροδρόμια, λιμάνια και μέσα ή σε κοντινή απόσταση από την λειτουργία επαγ-
γελματικών ασυρματικών σταθμών ή αναμεταδοτών. 

 
 

H χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να είναι απαγορευμένη ή παράνομη έξω από την χώρα σας. 
Ενημερωθείτε εκ των προτέρων όταν ταξιδεύετε. 

 
 

Ο κατασκευαστής αποποιείται  οποιεσδήποτε ευθύνες ενάντια στην απώλεια ζωής ή/και της ιδιο-
κτησίας λόγω μιας αστοχίας αυτού του προϊόντος όταν χρησιμοποιείται για την εκτέλεση  σημαντι-
κών  αποστολών όπως την διαφύλαξη της ζωής, την επιτήρηση, και τη διάσωση. 
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Μην χρησιμοποιείτε πολλούς ασυρμάτους σε πολύ κοντινή απόσταση. Μπορεί να προκληθεί παρεμ-
βολή ή ακόμη  και  καταστροφή των συσκευών. 

           
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν αντικατασταθεί η αρχική εργοστασιακή μπαταρία με κάποια άλλη λαν-
θασμένου τύπου. Πετάξτε, ή ανακυκλώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπι-
κούς σας κανονισμούς. 

        Η χρησιμοποίηση μη-αυθεντικών αξεσουάρ μπορεί να καταστρέψει την συσκευή σας. Η ενέργεια 
αυτή  θα ακυρώσει την εγγύηση που σας παρέχουμε για την επισκευή της. 

 Χρήση αυτού του προϊόντος 

 
 

Βεβαιωθείτε ότι ή ένταση ήχου είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο κατά την χρήση με ακουστικά. Η 
μεγάλη ένταση μπορεί να καταστρέψει την ακοή σας. 

 
 

Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή χωρίς την άδεια ή την καθοδήγηση από τον κατασκευαστή. 
Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή επισκευές μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα  την πρόκλη-
ση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή και την δυσλειτουργία της συσκευής.  

 
 

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε έναν υγρό χώρο όπως είναι μια ντουζιέρα. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και την δυσλειτουργία της συσκευής . 

 Μην τοποθετήστε το προϊόν κοντά  σε ένα εμπορευματοκιβώτιο που φέρει  αγώγιμα υλικά, όπως 
νερό ή  μεταλλικά  αντικείμενα. Ένα βραχυκύκλωμα στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει  ηλεκτρο-
πληξία, πυρκαγιά  ή και δυσλειτουργία της συσκευής. 

 Σχετικά με τους φορτιστές 

 
 

Μην χρησιμοποιείται φορτιστές διαφορετικής τάσης από αυτή που προσδιορίζεται. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και την δυσλειτουργία της συσκευής . 

 
 

Μην τοποθετείτε πολλούς φορτιστές σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα πολύμπριζο. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει  υπερθέρμανση ή και  πυρκαγιά. 

 
 Μην πιάνετε τους φορτιστές με υγρά χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει  ηλεκτροπληξία. 

 Τοποθετείστε σωστά τον φορτιστή στην πρίζα. Η μη σωστή τοποθέτηση του μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά  ή και δυσλειτουργία της συσκευής. 

 Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν είναι οι επαφές του είναι βρώμικες. Αυτό μπορεί να προκα-
λέσει υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ακόμα και την δυσλειτουργία 
της συσκευής. 

 Σχετικά με τo τροφοδοτικό 

 
 Χρησιμοποιείτε πάντα ένα τροφοδοτικό κατάλληλο, αξιόπιστο που να παρέχει σωστή τάση και ισχύ. 

 
 

Μη συνδέετε τα καλώδια ανάποδα (αντίστροφη πολικότητα). Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά ή και δυσλειτουργία της συσκευής. 

 
 

Μην τοποθετείτε πολλούς συσκευές  σε μια πρίζα  συμπεριλαμβανομένου και του τροφοδοτικού. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει  υπερθέρμανση ή και την πρόκληση πυρκαγιάς. 
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Μην πιάνετε το τροφοδοτικό με υγρά χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 

           
Τοποθετείστε σωστά το τροφοδοτικό στην πρίζα. Η μη σωστή τοποθέτηση του μπορεί να προκαλέσει 
βραχυκύκλωμα, ή και πυρκαγιά. 

        
Μην χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό εάν είναι οι επαφές του είναι βρώμικες. Αυτό μπορεί να προκα-
λέσει βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση  που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ακόμη 
και την καταστροφή της συσκευής. 

 
Μην τροποποιείτε ή αφαιρείτε την ασφαλειοθήκη από το καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς τάσης. 
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή και καταστροφή της συσκευής 

 
 

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για καμιά άλλη τάση εκτός αυτής που αναφέρεται. Η μη συμμόρ-
φωση με αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και δυσλειτουργία. 

 
 Μην πιάνετε το καλώδιο αναπτήρα με υγρά χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 Καλώδιο αναπτήρα αυτοκινήτου 

 Συντήρηση 

 
 

Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή ή τα αξεσουάρ της. Αποταθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο 
του προϊόντος για τεχνική βοήθεια και υποστήριξη.  

 Σε περίπτωση ανάγκης 
 Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε μια από τις παρακάτω καταστάσεις, σβήστε την συσκευή, κλείστε 

το τροφοδοτικό και ύστερα αποσυνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας. Παρακαλούμε ελάτε αμέσως 
σε επαφή με τον τοπικό έμπορο του προϊόντος για τεχνική βοήθεια και υποστήριξη. Μην χρησιμο-
ποιήσετε την συσκευή μέχρι να αποκατασταθεί τυχόν βλάβη της. Μην προσπαθήσετε να λύσετε μό-
νοι σας το πρόβλημα. 
• Όταν ακουστεί ένας περίεργος  ήχος ή βγαίνει καπνός από την συσκευή. 
• Όταν η συσκευή σας πέσει κάτω  ή το περίβλημα της σπάσει ή ραγίσει. 

• Όταν εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της. 
• Όταν ένα καλώδιο (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων τροφοδοσίας DC, τα καλώδια AC και οι 
μετασχηματιστές) καταστραφεί. 

  
 Για την ασφάλεια σας όταν πλησιάζει μια καταιγίδα σβήστε την συσκευή και αποσυνδέσετε όλα τα 
σχετικά με αυτήν καλώδια από την πρίζα, καθώς επίσης και τα διάφορα αξεσουάρ που συνδέονται 
σε πρίζες.     

FREE BYTES



 
 

Προειδοποιήσεις 

5 

 Προσοχή 
 
 Περιβάλλον και συνθήκες χρήσης 

         
 

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες. Μπορεί να προ-
κληθεί παρεμβολή. 

           Μην εγκαταστήστε την συσκευή σε μια υγρή σκονισμένη ή ανεπαρκώς αερισμένη τοποθεσία .Αυτή η ενέργεια  μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και τη δυσλειτουργία της συσκευής. 

        Μην εγκαταστήστε την συσκευή σε μια ασταθή ή με δονήσεις θέση. Αυτή η ενέργεια  μπορεί να προ-
καλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και τη δυσλειτουργία της συσκευής όταν αυτή πέσει κάτω. 

 Μην εγκαταστήστε την συσκευή κοντά σε μια πηγή θέρμανσης ή υγρασίας όπως π.χ μια θερμάστρα. 
Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κατευθείαν στο ηλιακό φώς. 

 Να είστε προσεκτικοί όταν δείτε να σχηματίζεται υγρασία. Αν συμβεί αυτό παρακαλούμε στεγνώστε 
εντελώς  την συσκευή  πριν από τη χρήση της. 

 Σχετικά με τον πομποδέκτη 
 
 

Να είστε προσεκτικοί με τη κεραία όταν  τοποθετείτε την συσκευή  στην τσέπη του πουκαμίσου 
σας κ.λπ. Μπορεί να έρθει σε επαφή με τα μάτια σας και να σας τραυματίσει. 

 
 

Μην τοποθετείτε στις υποδοχές ή τις διάφορες θύρες της συσκευής άλλες συσκευές εκτός από τις 
ενδεδειγμένες. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις συσκευές. 

 
 

Όταν η συσκευή μένει αχρησιμοποίητη για αρκετό χρονικό διάστημα ή γίνεται συντήρηση της, 
σβήστε την συσκευή και βγάλτε οποιαδήποτε τροφοδοσία (καλώδιο DC, μπαταρία, καλώδιο τροφο-
δοσίας από τον αναπτήρα μετασχηματιστή φόρτισης κλπ.)   

 Μην τραβάτε ποτέ  μόνο του το καλώδιο  όταν αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος από μια πρίζα. 

 Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό  ύφασμα για να σκουπίσετε  σκόνη  και τυχόν υγρασίες από 
την επιφάνεια της συσκευής. Μην χρησιμοποιήστε ποτέ διαλυτικό  ή  βενζόλιο για  καθαρισμό. 

 Σχετικά με τo τροφοδοτικό 
 
 

Χρησιμοποιείτε πάντα ένα αξιόπιστο τροφοδοτικό που να παρέχει σωστή τάση και προσέξτε την 
πολικότητα του καλωδίου και του φις τροφοδοσίας  DC. 

 
 Σβήνετε πάντα το τροφοδοτικό όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια 

 
 

Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία, βεβαιωθείτε ότι η γείωση της  δεν είναι κοινή με την γείω-
ση του τροφοδοτικού. 

 Για τους Ευρωπαίους χρήστες: Όταν η συσκευή τροφοδοτείτε από μια εξωτερική πηγή συνεχούς 
τάσης ( προσαρμογέα, τροφοδοτικό, βύσμα τροφοδοσίας από αναπτήρα κλπ. ), βεβαιωθείτε ότι 
αυτή η πηγή τροφοδοσίας διαθέτει έγκριση επιπέδου IEC/EN 60950-1.  

FREE BYTES
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  Πτώση Κεραυνών  
 

Οποιοδήποτε άτομο δεν είναι ασφαλές στο ύπαιθρο  κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας  και της πτώ-
σης κεραυνών. Αυτή η κατάσταση χειροτερεύει εάν κάποιος κρατά ένα φορητό πομποδέκτη, όπου οι 
πιθανότητες  χτυπήματος από κεραυνό διπλασιάζονται, καθώς ένας κεραυνός μπορεί να χτυπήσει 
επίσης μια κεραία ασυρμάτου. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κανένας φορητός πομποδέκτης  που να  έχει 
οποιοδήποτε είδος προστασίας ενάντια στο ρεύμα του κεραυνού (το όποιο είναι μεγαλύτερο από 
10ΚΑ) Σημειώστε επίσης ότι κανένα αυτοκίνητο δεν παρέχει επαρκή προστασία για  τους επιβάτες ή 
τον οδηγό από τους κεραυνούς.  Επομένως, η Alinco δεν φέρει  την ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυ-
νο που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση  φορητών πομποδεκτών στο  ύπαιθρο ή μέσα στο αυτοκίνη-
το κατά τη διάρκεια πτώσης κεραυνών.  
 

 Πηγή Περιορισμένης Ενεργείας 
 

Η πιστή τήρηση της ακόλουθης προειδοποίησης εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του πομποδέκτη με τα 
πρότυπα ασφάλειας  EN 60950 περί εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών. Παρακαλούμε  σημειώ-
στε ότι το περίβλημα του πομποδέκτη παρέχει μόνο τη μηχανική προστασία των εσωτερικών μερών 
του. Δεν μπορεί να περιορίσει μια πυρκαγιά μέσα στην συσκευή, εάν η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια 
βλάβη κάτω από ορισμένες συνθήκες.  
Η Alinco δεν φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς που συνδέεται με την τροφοδό-
τηση του πομποδέκτη ή την φόρτιση των μπαταριών του, χρησιμοποιώντας μια πηγή τροφοδοσίας 
που δεν ανήκει  στις πηγές περιορισμένης ενέργειας κατά την έννοια της EN 60950. Αποκλείονται 
από την πιθανή χρήση με τον πομποδέκτη οι περισσότεροι αναπτήρες  αυτοκινήτων και ορισμένα 
τροφοδοτικά  ΣΥΝΕΧΟΥΣ (εναλλασσόμενο ρεύμα / συνεχές ρεύμα) ηλεκτρικού ρεύματος. Σιγουρευ-
τείτε ότι η συσκευή παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται με τον πομποδέκτη είναι μια  
πηγή  περιορισμένης ενέργειας.  
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 Εισαγωγή 
 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εμπιστευθήκατε την Alinco για την αγορά αυτού του εξαιρετικού 
πομποδέκτη. Τα προϊόντα μας συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως. Αυτός ο πο-
μποδέκτης έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία αιχμής και έχει ελεγχθεί διεξοδικά στο εργοστάσιο 
μας. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να σας ικανοποιήσει για αρκετά χρόνια κάτω από κανονικές συν-
θήκες χρήσης. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑ-
ΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ-
ΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ  
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ. ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΕΤΣΙ , ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ 
ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, ΡΙΣΚΑΡΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΙ-
ΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

FREE BYTES



Περιεχόμενα 

8 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ Πληροφόρηση περί της δήλωσης συμμόρφωσης….................  1 

Προειδοποιήσεις...………………..........................................................................  2 

Εισαγωγή...............................................................…………………………………..  7 

Περιεχόμενα.......................................................................................……....  8 

1. Χαρακτηριστικά......................................................................................... 11 

 1.1 Αξεσουάρ.......................................................................................... 11 

2. Αξεσουάρ.................................................................................................. 12 

 2.1 Εγκαταστάσεις................................................................................... 12 

  2.1.1  Λουράκι Καρπού……………………………………………………………………………….. 12 

  2.1.2  Κλιπ Ζώνης………………………………………………………………………………………. 12 

  2.1.3  Μπαταρία…………………………………………………………………………………………... 12 

  2.1.4  Αποφυγή βραχυκυκλώματος της μπαταρίας................................. 15 

  2.1.6  Θήκη ξηρών μπαταριών (έξτρα)................................................ 16 

  2.1.7  Εικονίδιο στάθμης μπαταρίας.................................................... 16 

3. Ονομασίες και Λειτουργίες των διαφόρων τμημάτων................................. 17 

 3.1 Ονομασίες των πλήκτρων και των διαφόρων θυρών..............................  17 

 3.2 Οθόνη (LCD)................................................................................... 20 

4. Βασική Λειτουργία..................................................................................... 21 

 4.1 Ενεργοποίηση της συσκευής.............................................................. 21 

  4.2 Ρύθμιση της Ακουστικής Εξόδου (Ένταση)........................................... 21 

 4.3 Ρύθμιση της Φίμωσης (Squelch)......................................................... 21 

 4.4 Ρύθμιση Καναλιού σε λειτουργία με Κανάλια........................................ 22 

  4.4.1   Επιλογή αριθμού καναλιού……….………………………………….................  22 

 4.5 Λειτουργία Μνήμης........................................................................... 22 

   4.5.1   Τρόπος προγραμματισμού καναλιών μνήμης............................... 22 

  4.5.2   Ανάκληση ενός Καναλιού Μνήμης............................................. 22 

   4.5.3   Διαγραφή ενός Καναλιού Μνήμης............................................. 23 

  4.5.4   Προγραμματιζόμενες Παράμεροι Καναλιού Μνήμης...................... 23 

 4.6 Λειτουργία Καναλοποίησης ............................................................... 23 

 4.7 Λήψη…………………………………………………………………………………………………………... 24 

  4.7.1   Λειτουργία Παρακολούθησης (Monitor)………………………………………….. 24 

 4.8 Εκπομπή……………………………………………………………………………………………………... 24 

Περιεχόμενα 

FREE BYTES



Περιεχόμενα 

9 

5.  Χρήσιμες Λειτουργίες...............................................................................  25 

 5.1  Τύποι  Σάρωσης.............................................................................. 25 

  5.1.1  Σάρωση  Καναλιού………........................................................... 25 

  5.1.2  Σάρωση Μνήμης..................................................................... 25 

  5.1.3  Ρύθμιση Παράλειψης Καναλιού.................................................. 26 

  5.1.4  Σάρωση Τόνου………………………………………………………………………………….  26 

 5.2  Κλείδωμα των Πλήκτρων.................................................................. 26 

 5.3  Προειδοποιητικός Τόνος - Ριπή Τόνου................................................. 26 

  5.3.1  Προειδοποιητικός Τόνος...……………………………………………………………... 26 

  5.3.2  Ριπή Τόνου……………………………………………………………………………………….. 27 

 5.4  Ονομασία Καναλιών Μνήμης.............................................................  27 

  5.4.1  Ρύθμιση  της Ετικέτας Ονόματος  Μνήμης.............................. 27 

  5.4.2  Χρήση της Λειτουργίας Ονόματος Μνήμης.................................. 27 

 5.5  Φωτισμός…………………….................................................................... 28 

6. Επιλεκτική Κλήση..................................................................................... 29 

Λειτουργίες Επιλεκτικής Κλήσης............................................................... 29 

 6.1   Τονικό Squelch (TSQ).....................................................................  29 

  6.1.1   Ρύθμιση του Τονικού Squelch.................................................. 29 

7.   Ειδικές Λειτουργίες.................................................................................. 30 

 7.1 Αναζωογόνηση Μπαταρίας................................................................. 30 

8. Λειτουργία Ρυθμίσεων............................................................................. 31 

 8.1 Λειτουργία Ρυθμίσεων (Set Mode)......................................................  31 

 8.2 Είσοδος στην Λειτουργία Ρυθμίσεων.................................................... 31 

 8.3 Διαθέσιμοι Παράμετροι......................................................................  32 

  8.3.1    Μενού 1  Λειτουργία Εξοικονόμησης Μπαταρίας (BS).................. 32 

  8.3.2    Μενού 2   Συνθήκη Συνέχισης Σάρωσης Βάσει Χρόνου/Σήματος... 32 

  8.3.3    Μενού 3   Προειδοποιητικοί Ήχοι…………….................................. 32 

  8.3.4    Μενού 4   Ρύθμιση Συχνότητας Ριπής Τόνου και ήχου προειδοποί- 
      ησης 32 

  8.3.5    Μενού 5   Μετατόπιση Χρονιστή CPU........................................ 33 

  8.3.6    Μενού 6  Κλείδωμα Απασχολημένου Καναλιού.......................... 33 

  8.3.7    Μενού 7   Ρύθμιση του Χρονιστή Διαλλείματος……………………………. 33 

  8.3.8    Μενού 8   Ρύθμιση του Χρόνου Κύρωσης ΤΟΤ........................... 34 

  8.3.9    Μενού 9   Ρύθμιση Κουδουνίσματος (BELL)…………………………………. 34 

  8.3.10  Μενού 10  Ρύθμιση Ήχου Τέλους Εκπομπής………………………………... 34 

  8.3.11  Μενού 11  Ρύθμιση Αυτόματου Σβησίματος…………………………………..  35 

  8.3.12  Μενού 12  Ρύθμιση Παραλειπόμενου Καναλιού……………………………..  35 

  8.3.13  Μενού 13  Ρύθμιση Εξασθενιτή (ΑΤΤ)…………………………………………... 35 

FREE BYTES



Περιεχόμενα 

10 

  8.3.14   Μενού 14  Λειτουργία Φόρτισης Μπαταρίας………………………………... 36 

  8.3.15   Μενού 15  Ρύθμιση Τύπου Μπαταρίας…………………………………………. 36 

9. Λειτουργία Αντιγραφής …………….......................................................... 38 

 9.1  Αντιγραφή..................................................................................... 38 

  9.1.1    Σύνδεση Καλωδίου................................................................ 38 

  9.1.2    Συσκευές Αρχική/Προορισμού................................................. 38 

  9.1.3    Χειρισμός της Αρχικής Συσκευής..............................................  39 

  9.1.4    Χειρισμός της Συσκευής Προορισμού........................................ 39 

10. Συντήρηση και Αναφορά....................................................................... 40 

 10.1   Αντιμετώπιση Βλαβών..................................................................... 40 

 10.2   Επαναφορά (Reset)........................................................................ 42 

 10.3   Έξτρα Αξεσουάρ………………............................................................... 42 

  10.3.1   Καλώδιο Μικροφώνου/Ακουστικού (EDS-10)...........................  43 

  10.3.2  Μπαταρίες……………………......................................................... 43 

  10.3.3  Χρήση των προαιρετικών φορτιστών........................................ 44 

11. Χαρακτηριστικά.................................................................................... 50 

FREE BYTES



1.Χαρακτηριστικά 

11 

1. Χαρακτηριστικά 
 Ο πομποδέκτης αυτός έχει τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά. 
 

 Υψηλού βαθμού στεγανότητα συμβατό προς το IPX7* (κάτω από το νερό στο 
1μέτρο/3πόδια για 30 λεπτά) και ανθεκτικό περίβλημα. 

 39 Τόνους φίμωσης (CTCSS) 
 Χρονιστή αυτόματου κλεισίματος, 
 Αλφαριθμητική Οθόνη. 
 200 κανάλια μνήμης. 
 Διαθέτει λειτουργία αναζωογόνησης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. 
 Αντιγραφή στοιχείων (cloning) μεταξύ πομποδεκτών του ιδίου μοντέλου. 

 
 * Το IEC 60529/IPX7 είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων προδιαγραφών δοκιμής για την δια-
βάθμιση του βαθμού  προστασίας που παρέχεται  από τα  περιβλήματα  του ηλεκτρικού εξοπλισμού. 
Ο χαρακτηρισμός IPX7 σημαίνει ότι η μονάδα αντέχει τη βύθιση σε ένα μέτρο (περίπου 30ft) ήρεμου 
ύδατος μέχρι και 30 λεπτά. 

 
 Παρακαλούμε κατανοήστε ότι αυτό το προϊόν δεν είναι ΣΥΜΦΩΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IPX7 
αλλά συμβατό Έχει εξετασθεί και εγκριθεί από μας ότι αυτό το προϊόν θα μπορούσε να αντέξει κάτω 
από το νερό σύμφωνα με την απαίτηση του  IPX7 κατά τη διάρκεια του σταδίου της τεχνικής μελέ-
της,  εντούτοις, δεν εξετάζουμε στο εργοστάσιο  τον βαθμό στεγανότητας  του προϊόντος ένα προς 
ένα  πριν από την αποστολή. Μην βυθίσετε ποτέ άσκοπα τη μονάδα  κάτω από το νερό ούτε την 
πλύνετε με  τρεχούμενο νερό. Το σήμα  VHF /UHF σήμα δεν διαδίδετε στο νερό.  Εάν η συσκευή 
πέσει στο νερό, παρακαλούμε βγάλτε την αμέσως και σκουπίστε  την με ένα καθαρό στεγνό ύφασμα. 

 
 
 * O κατασκευαστής εγγυάται αυτόν τον βαθμό στεγανότητας για 1 χρόνο υπό τον όρο ότι όλα τα  
καλύμματα των διαφόρων υποδοχών κλείνουν σωστά και με ασφάλεια. Ένα μικρό εμπόδιο, π.χ. ακό-
μα και λίγη σκόνη ή μια τρίχα, πιασμένα  ανάμεσα στο βύσμα και το προστατευτικό θα μπορούσε να 
αφήσει το νερό να εισχωρήσει μέσα στην συσκευή.     

1.1  Αξεσουάρ 

 
• Μπαταρία Ni-MH  EBP-65  (7.2V 700mAh) 
• Φορτιστής Τοίχου EDC-147(230V AC ) ή EDC-18 (230V AC με πρίζα αγ-

γλικού τύπου) 
• Κλιπ ζώνης 
• Λουράκι Καρπού 
• Εγχειρίδιο Οδηγιών 
 
* Τα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν, εξαρτώνται από τον τύπο που έχετε α-
 γοράσει. Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με τον τοπικό αντιπρόσωπο για  
 λεπτομέρειες  επάνω στα στάνταρ αξεσουάρ καθώς επίσης και για την πο-
 λιτική της εγγύησης. 
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2. Αξεσουάρ 
 

 2.1.1   Λουράκι καρπού 
   

 

Τοποθετήστε το λουράκι καρπού όπως φαίνεται στο σχέδιο. Υπάρ-

χουν δυο τρόποι για να το προσαρμόσετε. 

  

 

 
 
 

 
 
2.1.2   Κλιπ  ζώνης 
 

 Τοποθέτηση του κλιπ της ζώνης 
 

1. Τοποθετήστε το κλιπ της ζώνης στο πίσω μέρος της συσκευής 

και γυρίστε δεξιόστροφα την βίδα μέχρι να σταματήσει. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ ζώνης ασφάλισε. 

 

 Αφαίρεση του κλιπ ζώνης 

Για να αφαιρέστε το κλιπ ζώνης γυρίστε την βίδα αριστερό-

στροφα . 

 

 2.1.4  Μπαταρία 

 Για χαρακτηριστικά και διαδικασίες φόρτισης, παρακαλούμε κοιτάξτε το κεφάλαιο 

“Μπαταρίες” (σελίδα 43) και “Xρήση των φορτιστών” (σελίδα 44). 

 

 Τοποθέτηση της μπαταρίας 

Ευθυγραμμίστε τις ασφάλειες της μπαταρίας με τις εγκο-

πές της συσκευής και κλείστε το μάνταλο μέχρι να ακου-

στεί ένα κλικ. 

 

 

2.1  Εγκαταστάσεις 2 
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 Αφαίρεση της μπαταρίας 

Πιέστε το μάνταλο προς την κατεύθυνση του βέλους και 

τραβήξτε προς τα έξω την μπαταρία. 

  

   

 

 
 
 

 

Προσοχή  
• Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την παράδοση. Πρέπει να φορτιστεί πριν από 

την χρήση της. 

• Η φόρτιση πρέπει να διεξάγεται σε μια κλίμακα θερμοκρασίας από 0οC έως και +40οC (+32oF 

έως +104οF). 

• Mην τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, αποτεφρώνετε ή βυθίζετε στο νερό την μπαταρία, 

γιατί μια τέτοια ενέργεια μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. 

• Μην βραχυκυκλώνετε τους πόλους της μπαταρίας καθώς αυτή σας η ενέργεια μπορεί να προ-

καλέσει ζημιά στον πομποδέκτη, ή να οδηγήσει στην υπερθέρμανση της μπαταρίας το οποίο 

μπορεί να προκαλέσει κάψιμο. 

• Άσκοπη παρατεταμένη φόρτιση (υπερφόρτιση) μπορεί να αλλοιώσει την απόδοση της μπατα-

ρίας. 

•  Η μπαταρία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε έναν χώρο ξηρό  και σε θερμοκρασίες από -10οC 

έως και 45oC (-14oF έως και +113oF ). Θερμοκρασίες έξω από αυτά τα όρια μπορεί να προκα-

λέσουν διαρροή των υγρών της. Η έκθεση της σε υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει 

την οξείδωση των μεταλλικών στοιχείων της. 
• Οι μπαταρίες είναι αναλώσιμο είδος. Όταν ο χρόνος λειτουργίας της, μετά από κανονικές φορ-

τίσεις γίνει αισθητά μικρός, θεωρείστε ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί και αντικαταστήστε την 

με μια καινούργια.   
• Η μπαταρία είναι ανακυκλώσιμο είδος. Ρωτήστε τους κατάλληλους τοπικούς φορείς για λεπτο-

μέρειες που αφορούν στην σωστή εναπόθεση για την  ανακύκλωση της. 
• Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν μπορούν να φορτίζονται με την χρήση της υποδοχής DC της 

συσκευής ( μόνο οι μπαταρίες Ni-MH μπορούν να φορτίζονται χρησιμοποιώντας αυτή την υ-

ποδοχή της συσκευής). 
• Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με κάποια άλλη διαφορετικού τύπου, υπάρχει κίνδυνος 

έκρηξης, έλκυσης θερμότητας ή διαρροής χημικών μέσα στην συσκευή. Χρησιμοποιείτε πά-

ντοτε τους αναφερόμενους σε αυτό το εγχειρίδιο τύπους μπαταριών. 
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 Φόρτιση της μπαταρίας με χρήση της υποδοχής DC της συσκευής σας. 
 

Η συσκευή σας μπορεί να φορτίσει τις Ni-MH μπαταρίες EBP-65 και την έξτρα EBP-66 παρέχοντας 

ρεύμα μέσω της υποδοχής DC της μονάδας και χρησιμοποιώντας του φορτιστές τοίχου EDC-

147/148  ή μέσω ενός τροφοδοτικού συνεχής τάσης (DC 12V  ~ 16V , 1Α  ή και περισσότερο ,το 

οποίο να συμμορφώνεται πλήρως ως προς το πρότυπο  IEC/EN 60950). 

 

1. Τοποθετείστε την μπαταρία όπως αναφέρεται στο θέμα “Μπαταρία” (σελίδα 12). 

2. Συνδέστε το βύσμα του  φορτιστή AC με την συσκευή και ύστερα 

τοποθετείστε τον φορτιστή σε μια πρίζα στον τοίχο. 

3. Ανοίξτε την συσκευή και ρυθμίστε τις παραμέτρους φόρτισης της 

μπαταρίας. Αναφορά σε αυτό το θέμα γίνεται στην σελίδα 31 

“Λειτουργία Ρυθμίσεων” ύστερα: 

• “Λειτουργία Φόρτισης Μπαταρίας”  (σελίδα 36) 

Επιλέξτε CHG-ON. 

• “Επιλογή Τύπου Μπαταρίας” (σελίδα 36) 

Επιλέξτε BATT-NI. 

4. Αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις εμφανίζεται στην οθόνη ένα σύμβολο           που αναβοσβήνει. 
Αφού βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο αναβοσβήνει  σβήστε την συσκευή. Η φόρτιση διαρκεί για 

μεν την μπαταρία EBP-65 περίπου 10 ώρες για δε την EBP-66 περίπου 30 ώρες. Οι χρόνοι αυ-

τοί αναφέρονται για την πλήρη φόρτιση των μπαταριών.    

2 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 

• Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προφύλαξης που περιλαμβάνονται με τα έξτρα αξε-
σουάρ για σωστή και ασφαλή χρήση τους. 

• Οι φορτιστές EDC-147/148 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία της συ-
σκευής (σαν τροφοδοτικό δηλαδή). Οι φορτιστές  αυτοί είναι μόνο για την φόρτιση. 

• Οι φορτιστές δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν σωστή φόρτιση εάν το εναλλασσόμενο ρεύ-
μα είναι ασταθές. 

• Το σύμβολο          στην οθόνη αναβοσβήνει ακόμα και αν δεν έχουμε συνδέσει κάποια μπα-
ταρία στην συσκευή (EBP-65/66). Για την αποφυγή τυχόν βραχυκυκλώματος  ΠΟΤΕ ΜΗΝ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ την λειτουργία φόρτισης χωρίς πρώτα να έχετε συνδέσει μια μπαταρία 
στην συσκευή. 

• Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) δεν μπορούν να φορτισθούν με αυτόν τον τρόπο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : 

Εφόσον αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται, χωρίς  την σύνδεση μιας μπαταρίας στην συ-
σκευή  ή  η υπολειπόμενη στάθμη είναι χαμηλή, κάτω από τη χρησιμοποιήσιμη περιοχή, η 
μονάδα ανοίγει  άμεσα (χωρίς να πιέσουμε τον διακόπτη έναρξης), με την σύνδεση οποι-
ασδήποτε πηγής συνεχούς τάσης  όπως ένας μετασχηματιστής  ή ένα καλώδιο συνεχούς 
τροφοδοσίας. 
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2 

 
 2.1.4  Αποφυγή Βραχυκυκλώματος της Μπαταρίας 

Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την μεταφορά της μπαταρίας, τυχόν βραχυκύκλωμα της 

θα προκαλέσει μεγάλο ρεύμα το οποίο πιθανώς να προκαλέσει πυρκαγιά. 
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2.1.5  Θήκη Ξηρών Μπαταριών (έξτρα) 

Είναι διαθέσιμη σαν έξτρα αξεσουάρ η μπαταριοθήκη EDH-34 για λειτουργία με ξηρά στοιχεία 

ΑΑ. 

Σηκώστε τις λαβές  στο πάνω μέρος της θήκης για να αφαιρέσετε το 

κάλυμμα.  

 

 

 

 

 

Τοποθετήστε 6 μπαταρίες ΑΑ και ύστερα κλείστε το κάλυμμα με την  

σειρά πρώτα  και ύστερα . Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει 

με ασφάλεια.  

 

 

 

2.1.6  Εικονίδιο Στάθμης Μπαταρίας 
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής ένα μαύρο 

εικονίδιο δείχνει ότι η  στάθμη της μπαταρίας είναι σε καλή 

κατάσταση λειτουργίας. Όταν το εικονίδιο αλλάξει σε κενό, 

παρακαλούμε φορτίστε την μπαταρία ή αλλάξτε τα στοιχεία 

της μπαταριοθήκης  με καινούργια. 

2 

Προσοχή  
• Η μπαταριοθήκη δεν είναι υδατοστεγής. 
• Να είστε πολύ προσεκτικοί με την πολικότητα των μπαταριών (+)/(-) Η λάθος τοποθέτηση των 

μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη. 
• Όταν τοποθετείτε νέες μπαταρίες χρησιμοποιείστε ίδιο τύπο και μάρκα. 
• Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών απαγορεύεται και ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε 

ευθύνη για ζημιές / τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν στους χρήστες ή σε περιουσιακά 

τους στοιχεία. 
• Συνιστάται  ο περιοδικός  καθαρισμός των επαφών των μπαταριών με ένα στεγνό πανί.  
• Κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες αντικαθίστανται με κάποιον άγνωστο τύπο. 
• Οι μπαταρίες είναι ανακυκλούμενο είδος. Ρωτήστε τους κατάλληλους τοπικούς φορείς για λεπτο-

μέρειες που αφορούν στην σωστή απόθεση για την  ανακύκλωση της. 

FREE BYTES
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3. Ονομασίες και Λειτουργίες των Διαφόρων Τμημάτων 
 

 Επάνω και Μπροστινό Μέρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3.1  Ονομασίες και Λειτουργίες των Διαφόρων Τμημάτων 

  Επιλογέας 
Περιστρέψτε τον για να διαλέξετε το κανάλι λειτουργίας , το κανάλι μνήμης, 
συχνότητα τόνου, επίσης για να αλλάξετε ρυθμίσεις στην λειτουργία ρυθμίσε-
ων (Set Mode) και για να επιλέξετε χαρακτήρες για τις ονομασίες της μνήμης.    

 Υποδοχή Μικρομεγα-φώνου  
Για την σύνδεση ενός προαιρετικού (έξτρα) μικρομεγαφώνου. Κλείστε καλά το 
κάλυμμα για στεγανοποίηση όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το αξεσουάρ. 

 Ενδεικτική Λυχνία Tx/Rx 
Φωτίζει πράσινο όταν το squelch είναι ανοικτό και κόκκινο κατά την διάρκεια 
της εκπομπής. 

 Μεγάφωνο Το μεγάφωνο της συσκευής . 

 Διακόπτης εκκίνη-σης / Σβησίματος  
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο          για περίπου 1’’ για να ανοίξετε ή να 
σβήσετε την συσκευή. 

 Μικρόφωνο Μιλάτε στο μικρόφωνο από μια απόσταση περίπου 5cm (2’’) 

 Οθόνη (LCD) Για την οθόνη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο “Οθόνη” (σελίδα 20)  

 Πληκτρολόγιο Για το πληκτρολόγιο αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο «Πληκτρολόγιο»  
(σελίδα 19) 

FREE BYTES
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 Πλαϊνά Μέρη  
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(9) Κεραία Κεραία τύπου μαστιγίου (σταθερή)    

(10) Πλήκτρο FUNC 
To πλήκτρο FUNC χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για να επι-
λέγουμε τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Για να επιλέξετε την λειτουρ-
γία Ρυθμίσεων (Set Mode) πιέστε για περίπου 2’’ το πλήκτρο FUNC 

(11) Πλήκτρο PTT Πατήστε το πλήκτρο PTT για να εκπέμψετε, αφήστε το για να κάνετε λήψη. 

(12) Πλήκτρο MONI  

Όταν πατηθεί το πλήκτρο MONI το squelch ανοίγει ανεξαρτήτως από την ρύθ-
μιση TSQ. Πατώντας το πλήκτρο MONI μετά το πάτημα του πλήκτρου FUNC 
φωτίζεται η οθόνη για περίπου 5’’. Πατώντας το πλήκτρο MONI ενώ το PTT 
είναι πατημένο εκπέμπεται ένα σήμα ριπής τόνου ή ένα προειδοποιητικό ήχο. 

(13) Υποδοχή DC-IN  

Συνδέστε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας DC7.0V ~DC16.0V στα 2Α ή πε-
ρισσότερο. Είναι διαθέσιμο το καλώδιο τροφοδοσίας από τον αναπτήρα οχήμα-
τος EDC-36 για χρήση σε όχημα. Οι μπαταρίες EBP-65/66 μπορούν να φορτι-
στούν χρησιμοποιώντας αυτήν την υποδοχή (σελίδα 14) FREE BYTES
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 Πληκτρολόγιο 
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Πλήκτρο Χωρίς το πάτημα του πλήκτρο FUNC Όταν εμφανίζεται το      μετά το πάτημα του  FUNC  

1 Ρύθμιση της έντασης του ήχου. Ρύθμιση της φίμωσης (squelch). 

2 Αρχή / Τέλος της σάρωσης. (δεν έχει χρήση) 

3 Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Κανα-
λιών και Μνήμης. 

Προγραμματισμός Μνήμης. 

4 Ρύθμιση του Τονικού Squelch. Κλείδωμα πλήκτρων - καναλιού. 

FREE BYTES
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3.2  Οθόνη (LCD) 

(1)  Εμφανίζεται όταν πατηθεί το πλήκτρο FUNC. 

(2)      Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κουδουνίσματος. 

(3)  Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το κλείδωμα των πλήκτρων ή του καναλιού. 

(4)  Εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου σβησίματος . 

(5)  Δείχνει την στάθμη της μπαταρίας. Η μαύρη εικόνα αναβοσβήνει όταν η μπα-
ταρία φορτίζει. 

(6)  Δείχνει την ένταση του λαμβανομένου σήματος (S-meter) και τα επίπεδα της 
εξόδου της εκπομπής ( ένδειξη Ισχύος Εξόδου). 

(7)  Εμφανίζεται όταν το squelch  είναι ανοικτό. 

(8)  Εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του Εξασθενητή. 

(9)  Εμφανίζει τα κανάλια λειτουργίας, τον αριθμό του τονικού squelch, τις ονο-
μασίες των μνημών και τις διάφορες παραμέτρους στην λειτουργία ρύθμισης 
(Set Mode). 

(10)  Εμφανίζει τον αριθμό καναλιού της Μνήμης. 

(11)  Εμφανίζεται όταν λειτουργούμε σε κατάσταση Μνήμης. FREE BYTES
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4. Βασική Λειτουργία 
 

Κρατήστε πατημένο τπ πλήκτρο           για 1’’. 

Για να σβήσετε την συσκευή  κρατήστε πατημένο μέχρι να 

σβήσει η οθόνη το πλήκτρο           

* O αριθμός στα αριστερά είναι το κανάλι και ο αριθμός στα 

δεξιά είναι ο τόνος που χρησιμοποιούμε. 

 

 

• Υπάρχουν 21 θέσεις έντασης ήχου (00 - 21 ). 

• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η 00. Με αυτή τη ρύθμιση 

δεν ακούγεται ήχος. 

1. Πατήστε το πλήκτρο        . Στην οθόνη εμφανίζεται η 

στάθμη έντασης του ήχου. 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για αύξηση ή μείωση της στάθ-

μης. Όσο η τιμή της ρύθμισης αυξάνει, ο ήχος ακούγεται 

δυνατότερα. 

3. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το MONI  ή περιμένετε 5’’ για να ολοκληρώσετε 

αυτόματα την ρύθμιση. 

 

 

H φίμωση είναι μια λειτουργία που εξαλείφει τον θόρυβο  όταν δεν λαμβάνεται κανένα σήμα. 

• Υπάρχουν 10 επίπεδα ρύθμισης της φίμωσης (00~10). 

• Η προεπιλογή είναι η θέση 00. 

1. Πατήστε το πλήκτρο FUNC  και ενώ στην οθόνη εμφανί-

ζεται η ένδειξη       πατήστε το πλήκτρο         . 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα  δεξιόστροφα μέχρι η ενδεικτι-

κή λυχνία TX/RX (πράσινη) σβήσει και η ένδειξη              

σβήσει από την οθόνη. Ρυθμίστε το στην χαμηλότερη 

στάθμη που η ένδειξη             χάνεται από την οθόνη.                                                             

 

4 

4.1  Ενεργοποίηση της Συσκευής 

4.2  Ρύθμιση της Ακουστικής Εξόδου (Ένταση) 

4.3  Ρύθμιση της Φίμωσης (Squelch) 

FREE BYTES
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3. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το  πλήκτρο ΜΟΝΙ  ή αφήστε να περάσουν 5’’ έτσι 
ώστε να ολοκληρωθεί αυτόματα η ρύθμιση. 

 

4.4.1 Επιλογή  Αριθμού Καναλιού  

 Επιλογή του καναλιού λειτουργίας 
Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα για να αυξήσετε τον αριθμού καναλιού  ή αριστερό-
στροφα για τον μειώσετε. 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ανάκληση και λειτουργία των προγραμματισμένων ρυθμίσεων 
στα κανάλια της μνήμης. Η συσκευή παρέχει μέχρι 200 κανάλια μνήμης. 
 

4.5.1 Τρόπος προγραμματισμού καναλιών μνήμης  
1. Στην λειτουργία με κανάλια  ρυθμίστε ένα κανάλι μαζί με τις παραμέτρους λειτουργίας 

του, αυτό το κανάλι εν συνεχεία  θα το μεταφέρουμε σε ένα κανάλι μνήμης. Ο προ-

γραμματισμός των διάφορων παραμέτρων εξηγείται αργότερα. Πατήστε το πλήκτρο 

FUNC , στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη      . 

2.  Πατήστε το πλήκτρο            καθόσον εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη      . Αμέσως 

παρουσιάζεται στην οθόνη  ένα κενό κανάλι μνήμης  με την ένδειξη       και τον αριθμό 

του κενού καναλιού να αναβοσβήνουν. Εάν αναβοσβήνει μόνο η ένδειξη       τότε αυτό 

το κανάλι μνήμης είναι ήδη προγραμματισμένο. 

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να διαλέξετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε. Μπορείτε 

αν θέλετε να επιλέξετε ένα ήδη προγραμματισμένο κανάλι και να αλλάξετε τα δεδομένα 

που ήδη έχει με τις νέες παραμέτρους.  

4. Πατώντας πάλι το πλήκτρο            θα ακουστεί ένας ήχος (μπιπ) και η λειτουργία του 

προγραμματισμού θα περατωθεί. 

4.5.2 Ανάκληση καναλιού μνήμης 
1. Επιλέξτε την λειτουργία μνήμης πατώντας το πλήκτρο         . Στην οθόνη εμφανίζεται η 

ένδειξη       και ο αριθμός καναλιού για να μας δείξει ότι είμαστε σε λειτουργία μνήμης. 

Επαναλάβετε την παραπάνω κίνηση για να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας με κανά-

λια. 

2. Επιλέξτε ένα κανάλι μνήμης. Γυρνώντας τον επιλογέα θα αυξάνει η θα ελαττώνει τον 

αριθμό καναλιού μνήμης. 

4 4.4  Ρύθμιση Καναλιού σε λειτουργία με κανάλια 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Για να ρυθμίσετε την στάθμη της φίμωσης (squelch) παρακολουθώντας τον λευκό θόρυβο, πατή-

στε 2 φορές το πλήκτρο           για να εμφανιστεί ή ένδειξη OF που αναβοσβήνει, πατήστε 2 φορές 

το πλήκτρο FUNC και ύστερα  το πλήκτρο                                                     

 

Ρυθμίστε στη χαμηλότερη στάθμη που χάνετε ο θόρυβος. Πατήστε το           για να ενεργοποιήσετε 

την τονική φίμωση (Tone Squelch).  

4.5  Λειτουργία Μνήμης 

FREE BYTES
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4.5.3    Διαγραφή καναλιού μνήμης 
1. Επιλέξτε την λειτουργία μνήμης πατώντας το πλήκτρο 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για την επιλογή του καναλιού μνήμης που θέλετε να διαγράψετε. 

3. Πατήστε το πλήκτρο  FUNC  και ενόσω στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη      πατήστε το πλήκτρο 

με την ένδειξη           . Ακούγεται  ένας ήχος (μπιπ) και η ένδειξη         αναβοσβήνει στην οθόνη.                    

 

 

 

 

 

4.5.4    Προγραμματιζόμενες παράμετροι  καναλιών μνήμης 
Οι ακόλουθες παράμετροι μπορούν να αποθηκεύονται σε κάθε ένα από τα κανάλια της μνήμης. 

• Κανάλι 

• Αριθμός Υποτόνου 

• Ρύθμιση παράλειψης του καναλιού 

• Κλείδωμα απασχολημένου καναλιού (BCLO) 

• Ρύθμιση εξοικονόμησης μπαταρίας 

• Μετατόπιση συχνότητας χρονιστή  CPU 

• Αλφαριθμητική ετικέτα καναλιού (Ετικέτα Ονόματος) 

• Στάθμη εξασθενητή 

Η λειτουργία αυτή υπάρχει για να εμφανίζει τον αριθμό καναλιού μόνο κατά την λειτουργία σε κατά-

σταση μνήμης. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την λειτουργία παρακαλούμε προγραμματίστε πρώτα τα 

κανάλια της μνήμης. 

1. Ενώ έχετε πατημένο το πλήκτρο              πατήστε το πλήκτρο                                                      

μέχρι να ανοίξει η συσκευή. 

2. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να επιστρέψετε στην αρ-

χική κατάσταση εμφάνισης της οθόνης. 

3. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε αυτή την κατάσταση λειτουρ-

γίας οι παράμετροι λειτουργίας περιορίζονται μόνο σε αυτές 

που είναι προγραμματισμένες στη μνήμη και ότι  πρόσβαση 

στην λειτουργία ρυθμίσεων απενεργοποιείται. Μεταβείτε στην αρχική κατάσταση εμφάνισης για 

να αλλάξετε τις παραμέτρους. 

• Σε περίπτωση που έχουν προγραμματιστεί ετικέτες ονομάτων, στην θέση των αριθμών κανα-

λιών εμφανίζονται οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες των ονομάτων (σελ 27). 

4 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Όταν αναβοσβήνει  η ένδειξη       στο 3ο βήμα (όταν τα περιεχόμενα της μνήμης εμφανίζονται 
στην  οθόνη) μπορούμε ακόμη να ακυρώσουμε την διαγραφή της μνήμης πατώντας το πλήκτρο 
FUNC και ενόσω στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη      στην οθόνη πατήστε το πλήκτρο          . 
Μετά την αλλαγή καναλιού ή τρόπου λειτουργίας  αυτή η διαδικασία δεν είναι εφικτή.  

4.6  Λειτουργία Καναλοποίησης 

FREE BYTES
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1. Ανοίξτε την συσκευή  

2. Ρυθμίσετε τις στάθμες ήχου και φίμωσης (σελ 21). 

3. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να λειτουργήσετε χρησιμοποιώντας είτε τον επιλογέα.  Όταν 

ληφθεί ένα σήμα στο επιλεγμένο κανάλι  στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις              και 

S-meter, τότε ακούγεται και το λαμβανόμενο σήμα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία Rx ανάβει 

επίσης κατά την λήψη 

• Στην περίπτωση που οι ενδείξεις               και S-meter εμφανίζονται στην οθόνη σας αλλά δεν 

μπορείτε να ακούσετε τον ήχο, παρακαλούμε βεβαιωθείτε αν ο αριθμός του υποτόνου  ταιριάζει 

με αυτόν του λαμβανομένου σήματος (σελ 29). 

 

4.7.1    Λειτουργία παρακολούθησης (MONITOR) 

Σε περίπτωση που το λαμβανόμενο σήμα είναι ασθενές και ο ήχος κόβεται συνεχώς από την 

φίμωση πατήστε το πλήκτρο MONI . Καθόσον χρόνο πατιέται αυτό το πλήκτρο η φίμωση ( συ-

μπεριλαμβανομένων των τόνων ) ανοίγει έτσι ώστε η ακρόαση του ακουστικού σήματος να είναι 

ευκολότερη. 

• Η φίμωση ανοίγει καθόσον χρόνο πατιέται το πλήκτρο MONI, ανεξαρτήτως από την ρύθ-

μιση της στάθμης της. 

 

1. Επιλέξτε το κανάλι και τον αριθμό τονικής φίμωσης (σελ 29) που θέλετε με την περιστροφή 

του επιλογέα. 

2. Πατήστε τοπ πλήκτρο PTT. 

Κατά την διάρκεια της εκπομπής  η ενδεικτική λυχνία TX φωτίζει και η ένδειξη                                 

εμφανίζεται στην οθόνη. 

3. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί PTT μιλήστε στο μικρόφωνο με κανονική ένταση της φωνής 

σας από μια απόσταση 5 εκατοστών (2’’) 

4. Αφήστε το πλήκτρο PTT για να επιστρέψετε στην λήψη.                

4 

4.7  Λήψη  

4.8 Εκπομπή 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : 
• Για να εκπέμψετε έναν προειδοποιητικό τόνο ή μια ριπή τόνου, πατήστε το πλήκτρο 

MONI ενώ  ήδη  έχετε πατημένο το PTT. 
• Μιλώντας πολύ δυνατά ,πολύ κοντά ή πολύ μακριά από την συσκευή μπορεί να  αλ-
λοιωθεί η καθαρότητα του εκπεμπόμενου σήματος (audio). 

FREE BYTES
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5. Χρήσιμες Λειτουργίες 

H λειτουργία Σάρωσης (Scan) ψάχνει αυτόματα τα σήματα που λαμβάνετε. Υπάρχουν 2 συνθήκες 

συνέχισης της Σάρωσης. 

• Βάσει σήματος (Busy):  Η σάρωση σταματάει όταν βρεθεί ένα σήμα, περιμένει μέχρι το σήμα 

να χαθεί και μετά συνεχίζει την σάρωση. 

• Βάσει χρόνου (Timer): Η σάρωση σταματάει όταν βρεθεί ένα σήμα, και συνεχίζει μετά από 5’’ 

ανεξαρτήτως της κατάστασης λήψης. 

Κατά την διάρκεια της σάρωσης η υποδιαστολή (●) πλάι στον αριθμό του υποτόνου  αναβοσβήνει.  

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το MONI για να σταματήσετε την σάρωση. 

Η σάρωση ξεκινά αναλόγως με την τελευταία κίνηση του επιλογέα (πάνω ή κάτω). 

5.1.1    Σάρωση  καναλιού 

1. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο           για να διαλέξετε σαν τρόπο λειτουργίας με κανάλια. 

2. Πατήστε το πλήκτρο           για να ξεκινήσει η σάρωση. Η συσκευή σαρώνει σε ρυθμό 1 κα-

ναλιού. 

3. Για να αλλάξετε την φορά της σάρωσης γυρίστε τον επιλογέα δεξιά/ αριστερά. 

4. Για να σταματήσετε την σάρωση πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το MONI. 

 

5.1.2   Σάρωση Μνήμης 
 

1. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο           για να διαλέξετε σαν τρόπο λειτουργίας Μνήμης. 
2. Πατήστε το πλήκτρο             για να ξεκινήσει η σάρωση της Μνήμης.  

3. Για να αλλάξετε την φορά της σάρωσης γυρίστε τον επιλογέα δεξιά/ αριστερά. 

  Η σάρωση Μνήμης ΣΑΡΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. 

4. Για να σταματήσετε την σάρωση πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το MONI. 

 

 

 

5 

5.1  Τύποι  Σάρωσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 

• Παρακαλούμε διαβάστε το κεφάλαιο της λειτουργίας Ρυθμίσεων (Set Mode) για να επιλέξετε  
το είδος της σάρωσης που επιθυμείτε μεταξύ  Busy ή Timer (σελίδα 32). 

• Η σάρωση  τόνου (σελ 26) σταματάει όταν ταιριάξει μια συχνότητα τόνου  και δεν συνεχίζει 
αυτόματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 
Παρακαλούμε ρυθμίστε σωστά τη στάθμη του squelch πριν να ξεκινήσει η σάρωση, ακόμη και 
για την σάρωση τόνου απαιτείται η  ρύθμιση κανονικής στάθμης squelch για να ενεργοποιηθεί 
αυτή η λειτουργία.  

FREE BYTES
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5.1.3    Ρύθμιση Παράλειψης Καναλιού 

Μπορείτε να διαλέξετε τα κανάλια μνήμης που θέλετε να παραλείπονται κατά την διάρκεια της 

σάρωσης Μνήμης. 

 

 

 

5.1.4    Σάρωση Τόνου 

Η λειτουργία αυτή σας βοηθά να βρείτε την συχνότητα τόνου στην περίπτωση εκείνη που η συ-

χνότητα τονικού squelch του λαμβανομένου σήματος είναι άγνωστη. 

1. Πατήστε το πλήκτρο          και μετά το            για να ξεκινήσει η σάρωση των συχνοτήτων 

τόνου (σελ.29). 

Κατά την διάρκεια της σάρωσης  η υποδιαστολή πλάι στον αριθμό του τόνου αναβοσβήνει. 

Σαρώνονται κατά σειρά 39 συχνότητες τόνου. 

Όταν η συχνότητα του τόνου ταιριάξει, σταματάει η σάρωση και μπορείτε να ακούσετε το λαμ-

βανόμενο  σήμα. Όταν ο τόνος ταιριάξει η σάρωση τόνου σταματάει αυτόματα. 

2. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο ΜΟΝΙ αν επιθυμείτε να διακόψετε 

την σάρωση. 

Πατήστε το πλήκτρο FUNC και ενόσω εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη        πατήστε το πλήκτρο με 

την ένδειξη             για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του κλειδώματος των πλήκτρων, επανα-

λάβατε την ίδια διαδικασία για το ξεκλείδωμα των πλήκτρων. 

Καθόσον χρόνο η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη          . 

Όταν το κλείδωμα των πλήκτρων είναι ενεργό όλες οι λειτουργίες εκτός από τις παρακάτω είναι α-

ποκλεισμένες. 

*PTT      *LAMP    *MONI   *VOL  *SQL   *Ριπή Τόνου  *Διακόπτης On/Off    

 

5.3.1    Προειδοποιητικός Τόνος 
• Η λειτουργία του τόνου προειδοποίησης παράγει έναν ακουστικό τόνο και τον εκπέμπει αντί 

της φωνής. 

• Για να εκπέμψετε τον προειδοποιητικό ήχο πατήστε το ΜΟΝΙ ενώ έχετε ήδη πατημένο το PTT. 

O τόνος εκπέμπεται για όση ώρα το πλήκτρο ΜΟΝΙ είναι πατημένο. 

• Η προεπιλογή για την συχνότητα του προειδοποιητικού τόνου είναι ALT, αλλά αυτή η ρύθμιση 

μπορεί να αλλάξει μέσα από την λειτουργία ρυθμίσεων (Set Mode - σελ.32) 

5 

5.2  Κλείδωμα των πλήκτρων  

5.3  Προειδοποιητικός Τόνος - Ριπή Τόνου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Τα παραλειπόμενα κανάλια μπορούν να ρυθμιστούν στην λειτουργία ρυθμίσεων (Set 
Mode) στη σελίδα 35. 

FREE BYTES
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5.3.2    Ριπή Τόνου 

Η λειτουργία αυτή παράγει έναν ακουστικό Τόνο για πρόσβαση σε Ευρωπαϊκούς Αναμεταδότες. 

• Για να εκπέμψετε μια ριπή τόνου, πατήστε το πλήκτρο MONI ενώ  είναι ήδη πατημένο το πλή-

κτρο PTT.  

Ο τόνος εκπέμπετε όσο πατάτε το πλήκτρο MONI. 

• Η προεπιλογή για την συχνότητα της ριπής τόνου είναι ALT, αλλά αυτή η ρύθμιση μπορεί να 

αλλάξει μέσα από την λειτουργία ρυθμίσεων (Set Mode -  σελ.32) 

 

 

 

 

Κατά την λειτουργία Μνήμης υπάρχει η δυνατότητα της εμφάνισης μέχρι 6 αλφαριθμητικών χαρα-

κτήρων (ετικέτα ονόματος)  αντί για την συνήθη εμφάνιση της οθόνης συχνότητας. 

 

5.4.1    Ρύθμιση της Ετικέτας Ονόματος Μνήμης 

1. Επιλέξτε το κανάλι μνήμης. 

2. Πατήστε το πλήκτρο           συνεχώς για 2’’. 

3. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη [Α   ]. 

4. Γυρίστε τον επιλογέα για να διαλέξετε έναν χαρακτήρα για το 1ο ψηφίο. 

5. Πατήστε το πλήκτρο            για να εισάγετε τον επόμενο χαρακτήρα. Ο προηγούμενος χαρα-

κτήρας σταματάει να αναβοσβήνει. 

6. Επαναλάβετε την ίδια σειρά όσες φορές χρειάζεται. 

Κατά την επεξεργασία πατήστε το πλήκτρο           για να διαγράψετε ΟΛΟΥΣ τους χαρακτή-

ρες. 

7. Για να τελειώσετε την ρύθμιση πατήστε το πλήκτρο -PTT- ή το -FUNC- ή κάποιο από τα πλή-

κτρα            ή    

 

5.4.2     Xρήση της Ετικέτας Ονόματος Μνήμης 
• Τα προγραμματισμένα  κανάλια μνήμης εμφανίζονται με την Ετικέτα Ονόματος. Ο αριθμός 

καναλιού μνήμης παραμένει αμετάβλητος. 

• Πατήστε το πλήκτρο FUNC για να εμφανιστεί η συχνότητα της μνήμης για 5’’. Πατώντας ορι-

σμένα πλήκτρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 5’’ μπορείτε αμέσως να ανακαλέσε-

τε  την εμφάνιση της αλφαριθμητικής οθόνης, ενώ  άλλα πλήκτρα έχουν πρόσβαση στις 

προσδιορισμένες λειτουργίες τους. 

 

 

5 
5.4  Ονομασία Καναλιών Μνήμης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Το σύστημα επαναλήπτη δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες PMR-446. Παρακαλούμε χρησιμο-
ποιήστε αυτήν την λειτουργία σαν μέρος των τόνων προειδοποίησης. 

FREE BYTES
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Πατήστε το πλήκτρο FUNC και καθόσον χρόνο εμφανίζεται το εικονίδιο       στην οθόνη πατήστε 

το πλήκτρο MONI για να φωτισθεί η οθόνη και το πληκτρολόγιο. 

• Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο 

για 5’’.  

• Πατώντας κάποιο πλήκτρο εκτός του πλήκτρου LAMP επεκτείνεται ο χρόνος φωτισμού για 

άλλα 5’’. 

• Ανοίγοντας την συσκευή με πατημένο το πλήκτρο MONI ο φωτισμός παραμένει αναμμένος 

ΜΟΝΙΜΑ ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ακυρώσετε τον μόνιμο φωτισμό της συ-

σκευής. 

• Όταν ο φωτισμός έχει ρυθμιστεί  στη θέση  για “μόνιμο άναμμα” μπορείτε να τον ενεργοποιεί-

τε ή απενεργοποιείτε πατώντας FUNC και ύστερα το MONI. 

 

 

 

 

5 

5.5  Φωτισμός 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Η λειτουργία φωτισμού (LAMP) ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. Η ρύθμιση στη θέση “μόνιμο 
άναμμα” συνιστάται  ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

FREE BYTES



6. Επιλεκτική Κλήση 

29 

6. Επιλεκτική Κλήση 
 

 Λειτουργίες Επιλεκτικής Κλήσης 
• Για να επικοινωνείτε μόνο με επιλεγμένους σταθμούς χρησιμοποιήστε την λειτουργία Τονικού 

Squelch. 
H λειτουργία Τονικού Squelch ανοίγει το squelch μόνο όταν ληφθεί ένα σήμα με ένα τόνο που 
να ταιριάζει με κάποιον από τους 39 τόνους CTCSS που διαθέτει η συσκευή. Για αυτήν ην συ-
σκευή  το σύστημα περιγράφετε σαν τόνος ή αριθμός τόνου. 

 

6.1.1    Ρύθμιση του Τονικού Squelch (Αριθμός Τόνου) 

1. Πατήστε το πλήκτρο          . Ο αριθμός του τόνου αναβοσβήνει. 

Εάν θέλετε να ακυρώσετε το τονικό squelch, πατήστε πάλι το πλήκτρο    ,    , στην οθόνη 

εμφανίζεται  η ένδειξη OF. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας μπορούμε να ακούσουμε όλα 

τα λαμβανόμενα σήματα. 

2. Καθόσον ο αριθμός τόνου αναβοσβήνει, περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον αριθ-

μό του τόνου που θα χρησιμοποιήσετε από τους στάνταρ τόνους που παρουσιάζονται στην 

παρακάτω λίστα. 

3. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός των           ή  ΜΟΝΙ  ολοκληρώνεται η ρύθμιση. 
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6.1  Τονικό  Squelch   (TSQ)  
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7. Ειδικές Λειτουργίες 

 

Οι επαναλαμβανόμενες μη-κανονικές φορτίσεις της μπαταρίας Νι-ΜΗ μπορεί να προκαλέσουν αυ-

τό που αποκαλούμε “φαινόμενο μνήμης” . Αυτό κάνει την μπαταρία σταδιακά να κρατάει λιγότερη 

φόρτιση. Προς αποφυγή αυτής της κατάστασης, συνιστάται η πλήρης εκφόρτωση  της μπαταρίας 

και έπειτα να ακολουθήσει πάλι μια πλήρης φόρτιση. Η λειτουργία της αναζωογόνησης  βοηθάει 

στην εκφόρτωση της μπαταρίας. Πριν την λειτουργία αυτή αποσυνδέστε από την συσκευή τυχόν 

φορτιστές ή καλώδια τροφοδοσίας DC. 

1. Ενεργοποιήστε το κλείδωμα των πλήκτρων (σελίδα 26) 

2. Πατήστε το πλήκτρο ΜΟΝΙ , ακολούθως 2 φορές το πλήκτρο        .  , 

2 φορές το πλήκτρο           2 φορές το πλήκτρο           και μετά πάλι 

το πλήκτρο           .  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “DISCHG”  

και αρχίζει η αναζωογόνηση της μπαταρίας. 

3. Για να ακυρώσετε την λειτουργία , απλώς  σβήστε την συσκευή, ξανανοίξτε την και ύστερα 

ξεκλειδώστε  το πληκτρολόγιο. 

4. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα μόλις τελειώσει την αναζωογόνηση.  
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7.1  Αναζωογόνηση Μπαταρίας  

Προσοχή  
• Ο τελικός χρόνος της αναζωογόνησης εξαρτάται από την εναπομένουσα φόρτιση 

(χωρητικότητα ) της  μπαταρίας. Για την αποφόρτιση μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας EBP-

65 μπορεί να χρειαστούν περίπου 7 ώρες. 
• Όταν η λειτουργία αναζωογόνησης είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζο-

νται και από το μεγάφωνο μπορεί να ακουστεί θόρυβος. 
• Πριν την αποθήκευση μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για αρκετό καιρό, παρακαλούμε φορ-

τίστε την πλήρως μετά από την λειτουργία της αναζωογόνησης . Αφήνοντας αποφορτισμένη για 

μεγάλο χρονικό διάστημα μια μπαταρία Ni-MH μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά της 

επαναφορτιζόμενα στοιχεία και στην χειρότερη περίπτωση η μπαταρία δεν θα είναι σε θέση να 

επαναφορτιστεί. FREE BYTES
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8. Λειτουργία Ρυθμίσεων  
 

Η λειτουργία ρυθμίσεων σας επιτρέπει να προσαρμόσετε στα μέτρα σας τις διάφορες λειτουργικές  

παραμέτρους του δικού σας DJ-V446. 

 

 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει ,τις διαθέσιμες για προσαρμογή  παραμέτρους ,στην λειτουργία 

Ρυθμίσεων (Set Mode).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Πατήστε το πλήκτρο FUNC για τουλάχιστον 2’’. 

 Η συσκευή  μπαίνει στη λειτουργία Ρυθμίσεων. 

 Εμφανίζεται στην οθόνη η εργοστασιακή προεπιλογή “BS-ON”. 

 

2. Πατήστε το πλήκτρο MONI ή το πλήκτρο FUNC για να επιλέξετε ένα μενού. 

 Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία παρακολούθησης (Monitor). 

 

3. Για να αλλάξετε κάποια  παράμετρο γυρίστε τον επιλογέα. 

 

4. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το MONI και το FUNC για να ολοκληρώσετε τις ρυθμί-

σεις. 

 

 Το τελευταίο μενού που  έχει επιλεγεί, θα παρουσιαστεί την επόμενη φορά που θα μπείτε στην 

λειτουργία των ρυθμίσεων. 

8 

8.1  Λειτουργία Ρυθμίσεων (Set Mode) 

8.2   Είσοδος στη Λειτουργία Ρυθμίσεων 
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8.3.1    Μενού  1  Λειτουργία Εξοικονόμησης Μπαταρίας (BS) 

H λειτουργία αυτή αποτρέπει την άσκοπη κατανάλωση μπαταρίας, ενεργοποιώντας ή απενεργο-

ποιώντας την συσκευή με μια σταθερή αναλογία, εάν δεν υπάρξει κάποιο πάτημα πλήκτρου ή 

λήψη κάποιου σήματος για ένα συνεχές χρονικό διάστημα 5’’ ή περισσότερο. 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη BS-ON. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα για μνα διαλέξετε ρύθμιση για την εξοικονόμηση μπαταρίας. 

 

 

 

• H εργοστασιακή προεπιλογή είναι  BS-ON. 

• H λειτουργία εξοικονόμησης διακόπτεται προσωρινά εάν πατηθεί κάποιο πλήκτρο ή ληφθεί 

κάποιο σήμα, 

• Οι ενδείξεις της οθόνης παραμένουν αμετάβλητες ακόμη και αν η λειτουργία BS είναι στην 

κατάσταση OFF. 

 

8.3.2    Μενού  2  Συνθήκη  Συνέχισης Σάρωσης βάσει Χρόνου/Σήματος 
Από αυτό το μενού επιλέγετε  την συνθήκη συνέχισης της σάρωσης (σελίδα 25) 

1. Η ένδειξη TIMER εμφανίζεται στην οθόνη. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την συνθήκη συνέχισης σάρωσης μεταξύ TIMER και 

BUSY. 

 

 

8.3.3    Μενού  3  Ήχοι Προειδοποίησης 
Επιλέξτε OFF για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους συμπεριλαμβανομένων και των  συνα-

γερμών προειδοποίησης. 

1. Η ένδειξη BEP-ON εμφανίζεται στην Οθόνη. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ρύθμιση για τους ήχους μεταξύ on και off. 

 

 

 

8.3.4   Μενού  4  Ρύθμιση συχνότητας Προειδοποιητικού Τόνου /Ριπής Τόνου 

1. Η ένδειξη ALT  εμφανίζεται στην οθόνη. To ALT σημαίνει έναν κανονικό προειδοποιητικό 

τόνο. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα για να αλλάξετε την ένδειξη όπως εμφανίζεται παρακάτω. Ακολούθως 

η συχνότητα της ριπής τόνου θα αλλάξει. 

 

 

 

* Ο τόνος δεν μπορεί να ακουστεί αν η λειτουργία στο μενού 3 είναι εκτός (off). 

8 

8.3  Διαθέσιμοι Παράμετροι 
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8.3.5   Μενού  5 Ρύθμιση μετατόπισης χρονιστή CPU 

Στο απίθανο γεγονός όπου ο θόρυβος του χρονιστή (ρολογιού) της CPU συμπέσει με μια ιδιαίτερη 
συχνότητα που προγραμματίζεται στον πομποδέκτη, μπορείτε να μετατοπίσετε τη συχνότητα του 
χρονιστή της CPU για να αποφύγετε το θόρυβο του χρονιστή, ο οποίος κανονικά είναι τόσο αδύνα-
τος που δεν ακούγεται ακόμα κι αν ο πομποδέκτης  είναι συντονισμένος ακριβώς στη συχνότητά 
του. 
 1.      Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SFT-OF 

 2.      Γυρίστε τον επιλογέα για να διαλέξετε μεταξύ on και off για την μετατόπιση της συχνότη-

τας χρονισμού του ρολογιού της CPU. 

 

 

 

 

 

 

8.3.6   Μενού  6 Κλείδωμα Απασχολημένου Καναλιού 
Η λειτουργία αυτή απαγορεύει την λειτουργία του PTT (εκπομπή) καθόσον χρόνο υπάρχει ένα 

σήμα  στη συχνότητα λήψης. 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη BCL-OF. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή όχι της λειτουργίας κλειδώματος 

απασχολημένου καναλιού. 

 

 

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος απασχολημένου καναλιού, η εκπομπή είναι δυνατή 

μόνο με τις παρακάτω συνθήκες ( διαφορετικά δεν υπάρχει εκπομπή). 

Εάν πατιέται το πλήκτρο PTT κατά την διάρκεια απαγόρευσης της εκπομπής, θα ακουστεί ένας  

ήχος απαγόρευσης. 

1) Όταν δεν λαμβάνεται κανένα σήμα ( δεν εμφανίζεται η ένδειξη BUSY) 

2) Όταν ο τόνος ταιριάξει και το squelch ανοίξει βασιζόμενο στις συνθήκες ρύθμισης 

του Τονικού Squelch. 

 

8.3.7   Μενού  7  Ρύθμιση χρονιστή διαλλείματος 
Η λειτουργία αυτή σταματάει αυτόματα την εκπομπή όταν  ο χρόνος της συνεχούς εκπομπής ξε-

περάσει το χρονικό όριο της ρύθμισης. 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη T-OFF. 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε την ρύθμιση του χρόνου διαλλείματος (ΤΟΤ).  

Ο μέγιστος χρόνος διαλλείματος TOT μπορεί να ρυθμιστεί στην μέγιστη τιμή των 450’’. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η λειτουργία αυτή δεν είναι περιοριστής Θορύβου (Noise Blanker). Ο θόρυβος δεν 
προέρχεται μόνο από τον χρονιστή της CPU. 
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 Λειτουργία ΤΟΤ  

Λίγο προτού παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, ακούγεται από το μεγάφωνο ένας προειδο-

ποιητικός ήχος και η συσκευή αναγκάζεται να σταματήσει την εκπομπή. Αφήστε το PTT για να 

τελειώσετε την εκπομπή, αλλιώς  μπορεί να ενεργοποιηθεί  ο χρόνος κύρωσης ΤΟΤ. Διαβάστε 

παρακάτω την επιλογή ΜΕΝΟΥ 8 για την ρύθμιση του χρόνου κύρωσης. 

 

8.3.8    Μενού  8 Ρύθμιση χρόνου κύρωσης ΤΟΤ 
Η παράμετρος αυτή καθορίζει τον χρόνου που θα περάσει μέχρι να επαναληφθεί η εκπομπή, 

μετά την αναγκαστική απαγόρευση της εκπομπής από την λειτουργία ΤΟΤ. 

1. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη TP-OF. 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για αλλαγή της ρύθμισης του χρόνου κύρωσης ΤΟΤ. 

  

 

 

Η εκπομπή  είναι απαγορευμένη μέχρι να παρέλθει ο χρόνος κύρωσης (μέχρι 15’’). 

• Θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος όταν πατιέται το PTT κατά την διάρκεια του χρόνου 

κύρωσης. 

 

8.3.9    Μενού  9 Ρύθμιση Κουδουνίσματος  
1. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη BEL-OF. 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε την ρύθμιση όπως εμφανίζεται στην οθόνη. 

 

 

 

 Λειτουργία Κουδουνίσματος  

Το εικονίδιο       εμφανίζεται στην οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κου-

δουνίσματος. 

Ενεργοποιώντας αυτήν την λειτουργία κατά την λήψη σημάτων μπορείτε να ακούτε ένα 

κουδούνισμα και συγχρόνως να αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο      . 

Το σύμβολο        σταματάει να αναβοσβήνει όταν πατάτε το πλήκτρο PTT. 

 

8.3.10    Μενού  9 Ρύθμιση Προειδοποίησης τέλους εκπομπής 
1. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη STB-ON. 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε την ρύθμιση όπως εμφανίζεται στην οθόνη. 

 

 

 

 Λειτουργία προειδοποίησης τέλους εκπομπής 

Ενεργοποιώντας αυτήν την λειτουργία, θα ακούγεται ένας ήχος (μπιπ) μικρής διάρκειας για 

να επισημαίνει το τέλος της εκπομπής σας. 

8 
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8.3.11   Μενού  11  Ρύθμιση αυτομάτου κλεισίματος (APO) 

H λειτουργία αυτή αποτρέπει το άδειασμα των μπαταριών εάν ξεχάσετε να σβήσετε το μηχάνημα. 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη APO-OF.  

2. H  ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος εναλλάσσεται μεταξύ εντός (ON) και εκτός 

(OFF) με την περιστροφή του επιλογέα. 

3. Όταν η ρύθμιση είναι ενεργή στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη        . 

 

 

 

 Λειτουργία Αυτόματου Κλεισίματος APO 

Μετά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας APO και εφόσον παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 

περίπου 30 λεπτών χωρίς να έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο της συσκευής, η συσκευή σβήνει αυ-

τόματα ειδοποιώντας με έναν τόνο. Ο χρόνος για το αυτόματο κλείσιμο καθορίζεται από το τε-

λευταίο πάτημα πλήκτρου και όχι από το πότε έγινε η τελευταία λήψη σήματος. 

 

8.3.12   Μενού  12  Ρύθμιση  παράλειψης καναλιού  
1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SKP-OF . 

2. H ρύθμιση της λειτουργίας παράλειψης καναλιού, εναλλάσσεται μεταξύ εντός (ON) και 

εκτός (OFF) με την περιστροφή του επιλογέα.  

 

 

 

3. Όταν επιλεγεί το  -ON-  εμφανίζεται το δεκαδικό σημείο πλάι στον αριθμό καναλιού για το 

κανάλι της μνήμης που ρυθμίζουμε να παραλείπεται.  

• Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν καλέσετε την λειτουργία ρυθμίσεων (Set Mode) από 

την λειτουργία μνήμης. Πρέπει να έχετε επιλέξει το κανάλι που θέλετε να παραλείπεται, 

πριν να μπείτε σε λειτουργία ρυθμίσεων. 

8.3.13   Μενού  13  Ρύθμιση  Εξασθενητή (ATT) 
Χρησιμοποιείστε αυτή την λειτουργία σε περίπτωση που το λαμβανόμενο σήμα παρεμβάλλεται 

από ισχυρότερα σήματα από γειτονικά κανάλια. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία ο πομπο-

δέκτης μειώνει την ευαισθησία της λήψης του. 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ATT-OF . 

2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για αλλαγή του επιπέδου εξασθένισης. Υπάρχουν 2 επίπεδα εξα-

σθένισης, η επιλογή ATT-1 εξασθενεί το λαμβανόμενο σήμα κατά 6dB, ενώ η επιλογή ATT-

2 εξασθενεί το λαμβανόμενο σήμα κατά 12dB. 

 

 

 

3. Όταν επιλέγεται την ρύθμιση ATT-1 ή ΑΤΤ-2, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη            . 

• Ενεργοποιήστε αυτή την λειτουργία μόνο εάν έχετε πρόβλημα παρεμβολής από δυνατά σή-

ματα. 
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8.3.14  Μενού  14  Λειτουργία Φόρτισης Μπαταρίας (σελ.14) 
Η μπαταρία Νικελίου-Μετάλλου Υδριδίου (Ni-MH) μπορεί να φορτίζεται από μια εξωτερική πηγή τρο-

φοδοσίας ή από έναν στάνταρ  φορτιστή AC χρησιμοποιώντας την υποδοχή DC της συσκευής. Ενερ-

γοποιήστε (on) αυτήν την λειτουργία. Η εργοστασιακή προεπιλογή την έχει απενεργοποιημένη (off). 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη CHG-OF. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε την ρύθμιση για την φόρτιση μεταξύ on και off. 

3. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή την λειτουργία, παρακαλούμε διαβάστε το μενού που α-

κολουθεί Νο. 15  “Επιλογή Τύπου Μπαταρίας “. 

 

 

 

 

 

 

8.3.15   Μενού  15 Επιλογή Τύπου Μπαταρίας (σελ.14)  
Επιλέξτε τον σωστό τύπο μπαταρίας μεταξύ των: Νικελίου-Μετάλλου Υδριδίου (Ni-MH), Ιόντων 

Λιθίου (Li-ion) και των αλκαλικών ξηρών στοιχείων, έτσι ώστε νε υπάρχει η σωστή ένδειξη του 

εικονιδίου της στάθμης μπαταρίας και για να εκτελεσθεί σωστά η λειτουργία φόρτισης με την 

χρήση της υποδοχής DC της συσκευής. 

1. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη BATT-NI. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον τύπο μπαταρίας από : Νικελίου-Μετάλλου Υδρι-

δίου - Νι-ΜΗ (BATT-NI), Ιόντων Λιθίου -Li-ion (BATT-LI) και Αλκαλικών ξηρών στοιχείων 

(BATT-AL). 

8 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Παρακαλούμε ρυθμίστε αυτήν την παράμετρο ΣΩΣΤΑ. Αν επιλεγούν οι ρυθμίσεις 
BATT-LI ή BATT-AL ή προηγούμενα αναφερθείσα λειτουργία φόρτισης μπαταρίας δεν 
θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
• Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει OFF για την παραπάνω λειτουργία όταν χρησιμο-

ποιείτε την μπαταριοθήκη και μπαταρίες ξηρών στοιχείων. Ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος διαρροής 
των υγρών των μπαταριών, υπερθέρμανση ή ακόμη και έκρηξη των μπαταριών και της μπαταρι-
οθήκης. 

• Εφόσον αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται, χωρίς  την σύνδεση μιας μπαταρίας στην συσκευή  ή  
η υπολειπόμενη στάθμη είναι χαμηλή, κάτω από τη χρησιμοποιήσιμη περιοχή, η μονάδα ανοίγει  
άμεσα (χωρίς να πιέσουμε τον διακόπτη έναρξης), με την σύνδεση οποιασδήποτε πηγής συνε-
χούς τάσης  όπως ένας μετασχηματιστής  ή ένα καλώδιο συνεχούς τροφοδοσίας 
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9. Λειτουργία Αντιγραφής 
 

Τα δεδομένα της μνήμης και οι προσωπικές ρυθμίσεις παραμέτρων μπορούν να μεταφερθούν από 

μια ΑΡΧΙΚΗ συσκευή σε ένα άλλο DJ-V446 (συσκευή ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ) 

 

9.1.1   Σύνδεση Καλωδίου 

• Βεβαιωθείτε ότι και οι δυο συσκευές είναι κλειστές πριν να συνδέσετε το καλώδιο. 

• Συνδέστε την υποδοχή Microphone/Speaker της ΑΡΧΙΚΗΣ συσκευής με την συσκευή ΠΡΟΟΡΙ-

ΣΜΟΥ χρησιμοποιώντας το προαιρετικό (έξτρα) καλώδιο αντιγραφής (EDS-11), όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα, ύστερα ανοίξτε και τις δυο συσκευές. 

 

 

 

 

 

 

9.1.2   Σύνδεση Καλωδίου 
Ενώ κρατάτε πατημένο του πλήκτρο MONI πιέστε 3 ΦΟΡΕΣ το πλήκτρο 

PTT. 

H ένδειξη “CLONE” εμφανίζεται στην οθόνη και οι δυο συσκευές μπαίνουν 

στην διαδικασία αντιγραφής. 
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9.1  Αντιγραφή Συσκευών  
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9.1.3    Λειτουργία ΑΡΧΙΚΗΣ συσκευής. 

 

1. Ενόσω είστε στη λειτουργία αντιγραφής πατήστε το PTT στην 

ΑΡΧΙΚΗ συσκευή. Στην οθόνη θα παρουσιαστεί η ένδειξη “SD 

***” και θα ξεκινήσει η αποστολή δεδομένων. 

 

 

 

2. Μετά από την επιτυχή  ολοκλήρωση της μεταφοράς των δε-

δομένων στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “PASS” . 

3. Σβήστε την συσκευή. Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για να 

αντιγράψετε και άλλες συσκευές αν θέλετε. 

 

Εάν σταματήσει να κινείται η ένδειξη “SD****” ή εμφανιστεί COMERR κλπ. στην οθόνη σημαίνει ότι 

η αντιγραφή απέτυχε. Παρακαλούμε διαβάστε τη συνέχεια και επαναλάβατε την διαδικασία. 

 

9.1.4    Λειτουργία συσκευής  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. 
 

1. Όταν γίνεται αποστολή δεδομένων από την ΑΡΧΙΚΗ συσκευή 

στην οθόνη της συσκευής που λαμβάνει τα δεδομένα εμφανί-

ζεται η ένδειξη “LD***” και αρχίζει η μεταφορά των δεδομέ-

νων. 

 

 

2. Μετά από την ολοκλήρωση της αντιγραφής εμφανίζεται στην 

οθόνη η ένδειξη “PASS”. 

3. Mετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής σβήστε την συσκευή 

πατώντας τον διακόπτη            και αφαιρέστε το καλώδιο της 

αντιγραφής. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να αντιγράψετε και άλλες συσκευές αν θέλε-

τε. 

Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο αποτύχει η μεταφορά, παρακαλούμε σβήστε την συσκευή 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ και εκτελέστε μια διαδικασία επαναφοράς (reset)  (σελίδα 41) για να επαναφέρετε 

την συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλογές. Εάν παύσετε την αντιγραφή της συσκευής ΠΡΟΟΡΙ-

ΣΜΟΥ παρακαλούμε ΠΑΝΤΟΤΕ εκτελέστε μια διαδικασία επαναφοράς διότι στην αντίθετη περίπτωση 

υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψει σωστά. 

9 

Προσοχή  
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο κατά την μεταφορά των δεδομένων. Εάν το αποσυνδέσετε στην 

οθόνη της ΑΡΧΙΚΗΣ συσκευής θα εμφανιστεί η ένδειξη “COMERR” και η εκπομπή των στοιχείων 

θα σταματήσει. 
• Όταν γίνεται η μεταφορά των στοιχείων με χρήση της λειτουργίας Αντιγραφής, όλες οι ρυθμίσεις 

της  συσκευής ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  θα αντικατασταθούν από αυτές που υπάρχουν στην ΑΡΧΙΚΗ συ-

σκευή. 
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10. Συντήρηση και Αναφορές 

Πριν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η συσκευή σας χρειάζεται service, παρακαλούμε ελέγξτε την παρακάτω λίστα 
αντιμετώπισης βλαβών. Εάν το πρόβλημα παραμένει προχωρήστε σε επαναφορά (reset) της συσκευής. Τα προβλή-
ματα που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις της CPU συνήθως λύνονται με μια επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλο-
γές. 
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10.1  Αντιμετώπιση Βλαβών 

Σύμπτωμα Πιθανή Αιτία  Ενέργεια 

Καμιά ένδειξη στην 
οθόνη με το άνοιγμα 
της συσκευής. 

Χαλαρή Σύνδεση Μπαταρίας. 
 
Η μπαταρία έχει αδειάσει. 
 
Αφήνετε τον διακόπτη πολύ σύ-
ντομα. 

Ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες  της μπαταρίας είναι καθα-
ροί και ότι έχει συνδεθεί σωστά.  
Επαναφορτίστε ή αλλάξτε την μπαταρία. 
 
Κρατήστε πατημένο τον διακόπτη έναρξης μέχρι η 
οθόνη να παρουσιάσει κάποια  ψηφία. 

Δεν ακούγεται ήχος 
από το μεγάφωνο. 
Δεν έχουμε λήψη. 

Η ένταση του ήχου είναι πολύ 
χαμηλή. 
 
Η στάθμη squelch είναι πολύ υ-
ψηλή. 
 
Είναι ενεργοποιημένο το Τονικό 
Squelch. 
 
Πατάτε το PTT και εκπέμπετε. 

Ρυθμίστε την στάθμη έντασης του ήχου. 
 
 
Ρυθμίστε το squelch. 
 
 
Απενεργοποιήστε το Τονικό Squelch. 
 
 
Αφήστε το PTT. 

H ένδειξη συχνότητας 
είναι λανθασμένη. 

Σφάλμα της CPU 
 
Έχετε ρυθμίσει ένα όνομα κανα-
λιού μνήμης. 

Κάντε επαναφορά (RESET)της συσκευής. 
 
Διαβάστε την λειτουργία Ονομασίας Καναλιών Μνή-
μης (σελίδα 27). 

Δεν κάνει σάρωση. Το squelch είναι ανοικτό. Ρυθμίστε το squelch έτσι ώστε να σταματήσει ο ήχος. 

Το κανάλι και ο αριθ-
μός μνήμης δεν αλλά-
ζουν. 

Είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα 
των πλήκτρων. Απενεργοποιήστε το κλείδωμα των πλήκτρων. 

Είναι αδύνατη η λει-
τουργία των πλή-
κτρων. 

Είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα 
των πλήκτρων. Απενεργοποιήστε το κλείδωμα των πλήκτρων. 

Δεν εκπέμπει. Η οθόνη 
αναβοσβήνει ή σβήνει 
κατά την εκπομπή. 

Η μπαταρία έχει αδειάσει. Επαναφορτίστε ή αλλάξτε την μπαταρία. 

Δεν εκπέμπει. Δεν υ-
πάρχει επικοινωνία με 
άλλους σταθμούς. 

Δεν πατάτε σωστά τo PTT. Πατήστε το PTT και επιβεβαιώστε ότι η λυχνία Tx/Rx 
ανάβει κόκκινο. 

H οθόνη αναβοσβήνει 
ή χάνεται κατά την 
λήψη. 

Η μπαταρία έχει αδειάσει. Επαναφορτίστε ή αλλάξτε την μπαταρία. 

*Παρακαλούμε να θεωρήσετε ότι τα αδιάβροχα προστατευτικά καπάκια των υποδοχών είναι αναλώσιμα. Η 
εγγύηση του εργοστασίου για εγγύηση αδιαβροχοποίησης κατηγορίας IPX7 είναι για 1 έτος. Παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο όταν χρειαστείτε  περαιτέρω τεχνική βοήθεια. Επισκεφτείτε τον 
ιστοχώρο μας  και στο μενού “DISTRIBUTION” εντοπίστε τον κοντινότερο σας αντιπρόσωπο.    
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Όταν κάνετε επαναφορά (reset) στην συσκευή , όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές 

προεπιλογές. Η επαναφορά επίσης διαγράφει όλες τις  προγραμματισμένες μνήμες. 

1. Ανοίξτε την συσκευή κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα FUNC και            . 

2. Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις. 

Αφήστε τα πλήκτρα. Όλες οι ενδείξεις θα χαθούν για 2’’ και μετά θα επανέλθουν. Η αρχική κατάστα-

ση λειτουργία είναι αυτή του VFO. 

 

Εργοστασιακές Προεπιλογές Ρυθμίσεων 

 

 

 

 

10 

10.2 Επαναφορά (Reset) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ. 
Κρατήστε σημειώσεις για όλα τα σημαντικά δεδομένα σας και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.      

  

Αριθμός Καναλιού 1 

Κανάλι Μνήμης 0 ~ 199ch Κενά 

Αριθμός Τόνου 8 

Τονικό Squelch  Εντός (ON) 

Ένταση Ήχου 00  

Στάθμη Squelch 00 

FREE BYTES
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• Παρακαλούμε αγοράστε ένα έξτρα (προαιρετικό) καλώδιο EDS-10 για να λειτουργήσετε τα προ-

αιρετικά αξεσουάρ τα οποία είναι μαρκαρισμένα με *. 

• Όταν χρησιμοποιείτε τα EDC-36, EDC-37, EDC-43, EDC-147, EDC-148, συνδέστε τα πρώτα με 

την συσκευή  πριν την ανοίξετε. 

 

 

10 

10.3 Έξτρα Αξεσουάρ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας από αναπτήρα αυτοκινήτου καθώς και τα υπόλοιπα 
καλώδια τροφοδοσίας DC με δικιά σας ευθύνη, για την οδηγία IEC/EN60950-1, γίνεται μνεία 
στην σελίδα 5. 

EBP-63 Μπαταρία Li-ion (DC 7.4V 1100mAh) 

EBP-64 Μπαταρία Li-ion (DC 7.4V 1600mAh) 

EBP-65 Μπαταρία Ni-MH (DC 7.2V 700mAh) 

EBP-66 Μπαταρία Ni-MH (DC 7.2V 2000mAh) 

EDC-36 Καλώδιο Τροφοδοσίας αναπτήρα  με φίλτρο θορύβου 

EDC-37 Καλώδιο Εξωτερικής Τροφοδοσίας 

EDC-43 Καλώδιο Φόρτισης μπαταριών Ni-MH από αναπτήρα 

EDC-143/E/UK Φορτιστής Βραδείας Φόρτισης (E:230V , UK:230V , Φις UK) 

EDC-143R  Πολλαπλή Υποδοχή Φόρτισης (Χρειάζεται μια εξωτερική DC πηγή τροφοδοσίας) 

EDC-144A/Ε/UK Tαχυφορτιστής Μπαταριών ( E/UK όπως παραπάνω) 

EDC-144R  Πολλαπλή Υποδοχή Φόρτισης (χρειάζεται μια εξωτερική DC πηγή τροφοδοσίας) 

EDC-147 Φορτιστής Τοίχου (230v)  

EDC-148 Φορτιστής Τοίχου (230v) με υποδοχή U.K 

EDH-34 Θήκη Ξηρών Μπαταριών 

EDS-10 Καλώδιο Μικροφώνου/Ακουστικού 

EDS-11 Καλώδιο Αντιγραφής 

EME-6 Ακουστικό 

EME-12 Κεφαλόφωνο με VOX* 

EME-13 Ακουστικό - Μικρόφωνο με VOX* 

EME-15 Μικρόφωνο γραβάτας με VOX* 

EME-20 Μικρόφωνο Ακουστικό* 

EMS-47 Μικρομεγάφωνο με Ρυθμιστή έντασης ήχου*  

EMS-59 Μικρομεγάφωνο* 

ESC-41 Μαλακή Θήκη 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ 
 

Όλα τα παραπάνω αξεσουάρ εκτός από τα EBP-63/64/65/66 και τις μαλακές θήκες, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ. Μην τα χρησιμοποιείτε κάτω από υγρές συνθήκες. 

FREE BYTES
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10.3.1    Καλώδιο Μικροφώνου/Ακουστικού (EDS-10) 

 

1. Σβήστε την συσκευή. 

2. Βιδώστε το βύσμα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Ελέγξτε για 

την σωστή και ασφαλή του σύνδεση του. 

3. Συνδέστε τα βύσματα του μικρομεγαφώνου σε κάθε μια από τις 

υποδοχές του. 

 

 

 

 

 

10.3.2    Μπαταρίες 
Οι μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες κατά την παράδοση της συσκευής. Παρακαλούμε 

φορτίστε τις πλήρως πριν τις χρησιμοποιήσετε. 

 

 Διαθέσιμες  Μπαταρίες για το DJ-V17 

EBP-63  Μπαταρία Li-ion  (DC 7.4V 1100mAh) 

EBP-64  Μπαταρία Li-ion  (DC 7.4V 1600mAh) 

EBP-65  Μπαταρία Ni-MH  (DC 7.2V 700mAh) 

EBP-66  Μπαταρία Ni-MH  (DC 7.4V 20000mAh) 

 

  Φόρτιση των Μπαταριών. 

Αναφερθείτε στο παρακάτω διάγραμμα για τον συνδυασμό της σωστής μπαταρίας με το σω-

στό  φορτιστή. Το  υποδηλώνει  τον χρησιμοποιήσημο συνδιασμό και το (*hrs) σημαίνει 

περίπου τον απαραίτητο χρόνο για την πλήρη φόρτιση μιας άδειας μπαταρίας σε ώρες. 

 

  10 
               Μπαταρίες 
Φορτιστές 

Μπαταρίες  Li-ion 
 
EBP-63       EBP-64 

Mπαταρίες Νι-ΜΗ 
 
EBP-65       EBP-66 

Φορτιστής Βραδείας 
Φόρτισης EDC-143 

  (10hrs)    (14hrs) 

Tαχυφορτιστής EDC-
144 

 (2hrs)       (3hrs)    (1.5hrs)   (3.5hrs)   

Φορτιστές Τοίχου 
EDC-146/147/148 

  (10hrs)    (30hrs)   

FREE BYTES
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10.3.3    Χρήση των προαιρετικών φορτιστών 

 

 Φόρτιση με τον EDC-143 (Φορτιστή Βραδείας Φόρτισης) 

  Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία βρίσκονται στην συσκευασία. 

• EDC-143E : Βάση φόρτισης EDC-143, Μετασχηματιστής EDC-147 (AC 230V) μονωτικό 

έλασμα. 

• EDC-143UK: Βάση φόρτισης EDC-143, Μετασχηματιστής EDC-148 (AC 230V) μονωτικό 

έλασμα. 

• EDC-143R : Βάση φόρτισης EDC-143, καλώδιο σύνδεσης, μονωτικό έλασμα, 2 βίδες συνδε-

τικό στήριγμα. 

 

 

 

1. Συνδέστε το βύσμα του μετασχηματιστή AC στο πίσω μέρος της υποδοχής φόρτισης. 

* Το σχέδιο του  μετασχηματιστή AC μπορεί να διαφέρει αναλόγως  των μοντέλων. 

2. Συνδέστε τον μετασχηματιστή σε μια πρίζα. 

 

 

 10 

Προσοχή  
Παρακαλούμε διαβάστε επίσης τις «Προειδοποιήσεις» στη σελίδα 3 αυτού του εγχειριδί-
ου και την οδηγία ασφαλείας που περικλείεται μαζί με το αξεσουάρ πριν να το λειτουρ-
γήστε  για την δική σας ασφάλεια. 

Προσοχή  
Πριν την χρήση των φορτιστών για 1η φορά προσαρμόστε το μονωτικό έλασμα για να 
καλύψετε τους ακροδέκτες βίδας προς αποφυγή τυχόν βραχυκυκλώματος. Παρακαλού-
με ανατρέξτε στη σελίδα 48 για οδηγίες. 
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3. Πιέστε τις άκρες της πλακέτας ρύθμισης και τοποθετήστε 

την στα κατάλληλα αυλάκια της υποδοχής φόρτισης , 

ανάλογα με το μέγεθος της μπαταρίας. Παρακαλούμε 

βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει πλήρως μέχρι το 

τέρμα της υποδοχής φόρτισης την πλακέτα ρύθμισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Τοποθετείστε την μπαταρία (με ή χωρίς την συσκευή) 

στην υποδοχή φόρτισης όπως φαίνεται στο παραπλέρως 

σχήμα. Σβήστε την συσκευή κατά την διάρκεια της 

φόρτισης. 

 Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα αρχίσει η 

φόρτιση της μπαταρίας. 

 

 

 

 

5. Αφότου τελειώσει η φόρτιση (σελίδα 43), αφαιρέστε απο την υποδοχή φόρτισης την 

μπαταρία. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει φωτισμένη για όσο χρόνο η μπαταρία είναι 

τοποθετημένη επάνω στην υποδοχή φόρτισης ανεξάρτητα απο την κατάσταση της 

φόρτισης. 

 

Χαρακτηριστικά 

* O χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει, εξαρτώμενος απο την κατάσταση της μπαταρίας 

και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

10 

 EBP-65  EBP-66 

Τάση Εισόδου DC 12.0V 150mA DC 12.0V 150mA 

Θερμοκρασία Λειτουργίας 0oC ~ +40oC(+32oF ~ +104oF) 0oC ~ +40oC(+32oF ~ +104oF 

Ρεύμα Φόρτισης 70mA 140 mA 

Χωρητικότητα Μπαταρίας DC 7.2V  700mA DC 7.2V  2000mA 

Χρόνος Φόρτισης Περίπου 10 ώρες Περίπου 14 ώρες 
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 Φόρτιση με τον προαιρετικό φορτιστή EDC-144 (Ταχυφορτιστής) 

  Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία βρίσκονται στην συσκευασία. 

• EDC-144E : Βάση φόρτισης EDC-144, Μετασχηματιστής EDC-151 (AC 230V) μονωτικό 

έλασμα. 

• EDC-144UK: Βάση φόρτισης EDC-144, Μετασχηματιστής EDC-152 (AC 230V) μονωτικό 

έλασμα. 

• EDC-144R : Βάση φόρτισης EDC-144, καλώδιο σύνδεσης  μονωτικό έλασμα, 2 βίδες συνδε-

τικό στήριγμα. 

 

 

1. Συνδέστε το βύσμα του μετασχηματιστή AC στο πίσω μέρος 

της υποδοχής φόρτισης. 

* Το σχέδιο του  μετασχηματιστή AC μπορεί να διαφέρει ανα-

λόγως  των μοντέλων. 

2. Συνδέστε τον μετασχηματιστή σε μια πρίζα. 

 

 

 

 

3. Πιέστε τις άκρες της πλακέτας ρύθμισης και τοποθετήστε την 

στα κατάλληλα αυλάκια της υποδοχής φόρτισης, ανάλογα με 

το μέγεθος της μπαταρίας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε 

τοποθετήσει πλήρως μέχρι το τέρμα της υποδοχής φόρτισης 

την πλακέτα ρύθμισης. 
10 

Προσοχή  
Πριν την χρήση των φορτιστών για 1η φορά προσαρμόστε το μονωτικό έλασμα για να 
καλύψετε τους ακροδέκτες βίδας προς αποφυγή τυχόν βραχυκυκλώματος. Παρακαλού-
με ανατρέξτε στη σελίδα 48 για οδηγίες. 
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4. Τοποθετείστε την μπαταρία (με ή χωρίς την συσκευή ) 

στην υποδοχή φόρτισης όπως φαίνεται στο παραπλεύρως 

σχήμα. Σβήστε την συσκευή κατά την διάρκεια της 

φόρτισης. 

 Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα αρχίσει η 

φόρτιση της μπαταρίας. 

 

 

 

 

5. Η ενδεικτική λυχνία  σβήνει όταν τελειώσει η φόρτιση. Αφαιρέστε την μπαταρία απο την 

υποδοχή φόρτισης. 

 

 

Χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

* O χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει, εξαρτώμενος απο την κατάσταση της μπαταρίας και την 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αυτό σημαίνει ότι ο φορτιστής δεν λειτουργεί 
σωστά. Σταματήστε αμέσως την χρήση του, αφαιρέστε τον μετασχηματιστή από την 
πρίζα και αποταθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Alinco. 
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 Σύνδεση πολλαπλών υποδοχών φόρτισης (EDC-143R/144R) 

  Για να χρησιμοποιήσουμε τις υποδοχές φόρτισης EDC-143R και EDC-144R απαιτείται ένα 

τροφοδοτικό 1Α/5Α το οποίο να είναι συμορφούμενο κατά το πρότυπο(IEC/EN 60950). 

Δεν παρέχεται ένα καλώδιο DC με την συσκευασία, το συνιστόμενο καλώδιο συύνδεσης είναι 

ένα κομμάτι καλωδίου AWG20 και μήκους όχι μεγαλύτερου του 1 μέτρου. 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι ή τάση εξόδου του τροφοδοτικού είναι DC 12.0V  

2. Συνδέστε τους ακροδέκτες με το παρεχόμενο καλώδιο 

σύνδεσης, το κόκκινο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη 

και το μαύρο καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη. 

 

 

 

 

 

3. Συνδέστε τα άκρα του καλωδιου DC στους ακροδέκτες 

της υποδοχής φόρτισης. 

* Το κάλώδιο DC δεν περιέχεται με τα προϊόντα. 

 

 

 

 

4. Συνδέστε το στήριγμα σύνδεσης και τα μονωτικά 

ελάσματα για να καλύψετε τους ακροδέκτες, προς 

αποφυγήν τυχόν βραχυκυκλώματος. 

10 

Προσοχή  
Το μονωτικό έλασμα που σημειώνεται με * παρέχεται σε όλες τις σειρές των φορτιστών 
EDC-143/144. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το για να καλύψετε την βάση των υποδο-
χών όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.  
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5. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου DC με τους 

ακροδέκτες του τροφοδοτικού. 

Προσέξτε τις πολικότητες των ακροδεκτών. 

 

 

 

 

 

10 FREE BYTES
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11. Χαρακτηριστικά 

 

 Γενικά 
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Περιοχή Συχνότητας TX/RX  446.00625 ~ 446.09375 MHz 
(Βήμα 12.5 kHz , 1~8 ch) 

Διαμόρφωση 8K50F3E (FM) 

Κανάλια Μνήμης 200 κανάλια  

Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας 50Ω μη ισοσταθμισμένη 

Σταθερότητα Συχνότητας ±25ppm 

Σύνθετη Αντίσταση Μικροφώνου 2κ Ω 

Τάση Τροφοδοσίας DC 7.0 ~ 16.0 V (από την υποδοχή DC-IN) 

Κατανάλωση Ρεύματος 

600mA    (τυπική) κατά την εκπομπή 
250mA    (τυπική) κατά την λήψη στα 500mW 
70mA      (τυπική) κατά την αναμονή 
26mA      (τυπική) σε κατάσταση εξοικονόμησης μπατα-
ρίας 

Θερμοκρασία Λειτουργίας 

Με εξωτερική τροφοδοσία: 
  -10οC ~ +60oC (+14oF ~ +140oF) 
Με μπαταρίες : 
  -10οC ~ +45oC (+14oF ~ +113oF) 

Σύστημα Γείωσης Αρνητική Γη 

Διαστάσεις 58(W)x 110(H)x 36.4(D)mm 
(2.28’’(W)x4.33’’(H)x 1.43’’(D) με τη μπαταρία EBP-65N 

Βάρος Περίπου 280γραμμάρια (9.9oz) με τη μπαταρία EBP-65N 
και την κεραία. 

Υπότονοι (CTCSS)  Εγκατεστημένος Κωδικοποιητής/Αποκωδικοποιητής (39 
Τόνων) FREE BYTES
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 Πομπός 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δέκτης 
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Ισχύς Εξόδου Μέγιστη  500mW 

Διαμόρφωση Μεταβλητής Αντίδρασης 

Παρασιτική Εκπομπή -60dB ή λιγότερο 

Μέγιστη Απόκλιση ±2.5 kHz 

Σύνθετη Αντίσταση Μικροφώνου 2κ Ω 

Σύστημα Διπλής- μετατροπής υπερετερόδυνος 

Ευαισθησία -11.0dBμ (0.28 μV) ή λιγότερο 

Ενδιάμεση Συχνότητα 1η 38.85MHz - 2η 450kHz 

Επιλεκτικότητα  -6dB    6kHz  ή περισσότερο 
-60db   13kHz  ή λιγότερο 

Ακουστική Έξοδος 500mW (μέγιστο) 
400mW (8Ω , με παραμόρφωση 10%) 

FREE BYTES
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Η μετάφραση αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας έγινε από 
την επίσημη αντιπροσωπία της Alinco στην Ελλάδα: 
 
  
  
 
 
 
 
   Βορ. Ηπείρου 78  ΚΟΛΩΝΟΣ 
    10444 ΑΘΗΝΑ 
   ΤΗΛ. 210-5132673 
    210-5150527 


