


ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ήλωση Πληροφοριών Συμμόρφωσης 
 
Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και έχει  βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια αγορά μιας ψηφια-
κής συσκευής Β’ κατηγορίας, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων της  FCC. Αυτά τα όρια έχουν σκο-
πό να παρέχουν λογική προστασία ενάντια στην επιβλαβή παρεμβολή σε μια εγκατάσταση σε κατοικημέ-
νη περιοχή. 
 
Η συσκευή αυτή παράγει χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει την ενέργεια της ραδιοσυχνότητας 
και εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέ-
σει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. 
Εντούτοις δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστεί  παρεμβολή σε μια ιδιαίτερη εγκατάσταση. 
Εάν αυτή η συσκευή  προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση η οποία μπορεί 
να καθοριστεί με το άνοιγμα ή το κλείσιμο της συσκευής , ο χρήστης προτρέπετε να προσπαθήσει να δι-
ορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα.  
 
- Αλλάξτε κατεύθυνση και θέση  της κεραίας λήψης 
- Αυξήστε το χώρο μεταξύ της συσκευής και του δέκτη 
- Συνδέστε την συσκευή σε μια τροφοδοσία από ένα διαφορετικό κύκλωμα από αυτό 
   που συνδέεται ο δέκτης 
- Συμβουλευτείτε τον έμπορο ή ένα πεπειραμένο τεχνικό ηλεκτρονικό για βοήθεια.  

  
 
 
 
 
 

Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία ειδοποίηση ή υποχρέωση. 
Όλα τα εμπορικά ονόματα και τα εμπορικά σήματα είναι  ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. H 
Alinco δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη  για  εικονογραφικές ή τυπογραφικές ανακρίβειες.  Μερικά εξαρτήμα-
τα, επιλογές ή/και αξεσουάρ δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες περιοχές. Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις 
που δεν εγκρίθηκαν  ρητά από την αρμόδια για την συμμόρφωση ομάδα θα μπορούσαν να ακυρώσουν 
την ικανότητα ενεργοποίηση της συσκευής από τον χρήστη. 
 
Πομποδέκτης FM VHF-UHF DR-635. 
Η συσκευή αυτή  συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων της  FCC.Η λειτουργία υπόκειται στους 
ακόλουθους όρους. (1) Αυτή η συσκευή μπορεί να μην προκαλέσει επιβλαβή παρέμβαση, και (2) αυτή η 
συσκευή πρέπει να δεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή  λήψης  συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που 
μπορεί να προκαλέσει  ανεπιθύμητη λειτουργία.  
Κατασκευαστής ALINCO,INC 
        Shin-Dai building 9th Floor 2-6, 1- Chome, Dojimahana ,Kita-ku , Osaka 530-0004 JAPAN  

 
 
 
 
 
 

 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 
διεύθυνση   http://www.alinco.com/usa.html. Παρακαλώ δείτε το οπισθόφυλλο  για περισσότερες λεπτομέ-
ρειες. 
  
Πνευματικά δικαιώματα ©2005 όλα τα δικαιώματα  διατηρούνται. Κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου 
δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταφραστεί  σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσο χωρίς την 
προγενέστερη γραπτή άδεια της Alinco inc. Οζάκα Ιαπωνία. 
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Πριν την λειτουργία του πομποδέκτη 

Προσοχή: 
• Μην ανοίγετε το κάλλυμα και μην ακουμπάτε το εσωτερικό του πομποδέκτη. 
 Το “μαστόρεμα” μπορεί να προκαλέσει βλάβη του μηχανήματος. 
• Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε το μηχάνημα σε μέρη από εκτίθενται άμεσα στο 

ηλιακό φως, εκεί όπου υπάρχει σκόνη ή κοντά κοντά σε πηγές θερμότητας. 
• Τοποθετείστε τον πομποδέκτη μακριά από τηλεοράσεις ή άλλες συσκευές όταν παρε-

μποδίζεται η λήψη. 
• Όταν εκπέμπετε για πολύ ώρα σε υψηλή ισχύ ο πομποδέκτης 

μπορεί να υπερθερμανθεί. 
• Σβήστε αμέσως τον πομποδέκτη αν αντιληφθείτε να βγάζει κα-

πνό ή να μυρίζει παράξενα. Απευθυνθείτε αμέσως στο κοντινό-
τερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alinco για τα περαιτέ-
ρω.  

 
 
Ειδοποίηση για τους κατοικούντες στην Καλιφόρνια χρήστες 
 Το ασφαλές  πόσιμο νερό και ο τοξικός νόμος επιβολής του 1986 του κράτους Καλιφόρνιας καθορίζουν ότι ο 

μόλυβδος και το κάδμιο (που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες σε μερικά από υλικά αυτού του προϊόντος) 
θεωρούνται  καρκινογόνες ουσίες και αναπαραγωγικά τοξικά προϊόντα. Αν και με κανονική χρήση των προϊό-
ντων μας ο κίνδυνος άμεσης επαφής με τέτοια υλικά σε επικίνδυνο επίπεδο είναι ελάχιστος, παρακαλούμε 
διαβάστε τα κατωτέρω:  

  
1…. Πρέπει να πλύνετε τα χέρια σας αφότου έρθετε σε επαφή με υλικά τα οποία έχουν επένδυση PVC 

(πολυβινυλικό χλωρίδιο) όπως πχ τα καλώδιο τροφοδοσίας DC.Tο PVC μπορεί να περιέχει μόλυβδο ή  ενώ-
σεις μόλυβδου.  

2…. Πλύντε τα χέρια σας μετά  την επαφή με  συγκολλημένα μέρη. Η κόλληση  που χρησιμοποιείται για τη συναρ-
μολόγηση  των προϊόντων μας μπορεί να περιέχει το μόλυβδο ή τις ενώσεις μόλυβδου   

3….Μην αγγίξετε άμεσα οποιοδήποτε υγρό που μπορεί να διαρρεύσει από τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
νικελίου καδμίου. Το υγρό μπορεί να περιέχει  κάδμιο.   

4... Αποφύγετε την στοματική επαφή με οποιοδήποτε μέρος των προϊόντων μας. Εάν συμβεί αυτό, ξεπλύντε το 
στόμα με άφθονο νερό και  συμβουλευθείτε  έναν γιατρό εάν δεν είστε σίγουροι  αν η έκθεση μπορεί να είχε 
φθάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.   

5…Κρατήστε τα προϊόντα μας μακριά από τα  παιδιά. Τα προϊόντα μας μπορούν να περιέχουν τα μικρά μέρη που 
μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό  ή άλλες συνέπειες, κατά την κατάποση.   

6… Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για αμφίδρομη επικοινωνία. Οποιεσδήποτε ενδεχόμενες συνέπειες που 
προκύπτουν από επικίνδυνη επαφή με το καθορισμένο(α) υλικό(ά)  θεωρούνται σφάλμα του χρήστη. Για τον 
λόγο αυτό παρακαλούμε διαβάστε με μεγάλη προσοχή αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν από την  χρήση της 
συσκευής. 

7…Παρακαλούμε πετάξτε ή ανακυκλώστε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό σας. 
8… Ο χρήστης αναλαμβάνει τον κίνδυνο της έκθεσης στα υλικά χημικών ουσιών σε επικίνδυνα επίπεδα με την 

χρήση διαφόρων περιφερειακών συσκευών ή εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται από 
κοινού με τα προϊόντα μας. 

Παρουσίαση 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγορά  αυτού του άριστου πομποδέκτη της Alinco. 
Τα προϊόντα μας συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων παγκοσμίως. Ο πομποδέκτης αυ-
τός έχει κατασκευαστεί με τις τελευταίες καινοτομίες της τεχνολογίας και έχει ελεγχθεί πλή-
ρως στο εργοστάσιο μας. Σχεδιάστηκε για να σας παρέχει πολύχρονη και απροβλημάτιστη 
λειτουργία με την σωστή και εγκεκριμένη χρήση του. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆Ι-
Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΑΛΑΜΕ ΚΆΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑ-
ΝΟΗΤΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΌΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟ-
ΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΜΟΝΟ ΈΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΞΗ-
ΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
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Νέες και Καινοτόμες Λειτουργίες 
 
Ο καινούργιος σας πομποδέκτης περιέχει μερικές από τις πιο εξελιγμένες  λειτουργίες και 
την πιο αξιόπιστη από οπουδήποτε τεχνική υποδομή. Η φιλοσοφία σχεδιασμού της 
ALINCO εστιάζεται στην ανάπτυξη χρήσιμων καινοτομιών που περιλαμβάνουν : 
 
• Λειτουργία  αμφίδρομης (full-duplex) και διασταυρούμενης μπάντας επαναλήπτη. *1   
 
• Μια μεγάλη και με επιλογή χρώματος οθόνη ενδείξεων 
 Πολύ καθαρή ένδειξη συχνότητας, ονόματος της μνήμης, κ.λπ ενδείξεων εξασφαλίζο-

ντας σας ξεκούραστο και εύκολο χειρισμό. 
 
• Εξαιρετική σταθερότητα συχνότητας 
 Χρησιμοποιώντας έναν θερμοκρασιακά ελεγχόμενο ταλαντωτή (TCXO) επιτυγχάνεται 

απόκλιση μικρότερη από ± 2.5ppm. 
 
• Λειτουργία V-V/U-U 
 Είναι δυνατή η ταυτόχρονη λήψη 2 σημάτων στην ίδια μπάντα (εξαιρουμένης της ραδιο-

φωνικής μπάντας των FM). 
 
• ∆υνατότητα ακρόασης ΑΜ στην αεροπορική μπάντα (μόνο στο μοντέλο Τ) 
 
• 200 πλήρως προγραμματιζόμενα κανάλια μνήμης με αλφαριθμητικές ονομασίες. 
 
• Περιλαμβάνονται στην βασική έκδοση CTCSS,DCS και 5 διαφορετικές ριπές τόνου 

(Τone-Bursts) για επιλεκτική επικοινωνία και χρήση των αναμεταδοτών παγκοσμίως. 
 
• Έτοιμος για επικοινωνία Packet (με εγκατεστημένη την προαιρετική πλακέτα EJ-50U) 
 
• Αντικλεπτικός Συναγερμός. 
 
• ∆υνατότητα αυτό-προγραμματισμού του VFO για πιο εύκολη πρόσβαση στους επαναλή-

πτες. 
 
• Λειτουργία  καλωδίου αντιγραφής. 
 
• Λειτουργία ένδειξης της τάσης τροφοδοσίας. 
 
• Λειτουργία Narrow-FM. 
 
• Λειτουργία τηλεχειρισμού από το μικρόφωνο ( το μικρόφωνο EMS-57 μπορεί να χρεια-

στεί να αγοραστεί ξεχωριστά αναλόγως της έκδοσης που έχετε αγοράσει). 
 
• Αποσπώμενη πρόσοψη. 
 

*1  Στις περιοχές που επιτρέπεται  
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Βασικά Αξεσουάρ 

Τα βασικά αξεσουάρ είναι δυνατόν να διαφέρουν κατά τι ανάλογα με την έκδοση του μηχανήματος 
που έχετε αγοράσει. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον  αντιπρόσωπο της Alinco στην περιοχή 
σας αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Η Alinco και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι δεν είναι υπεύθυ-
νοι για τυχόν τυπογραφικά λάθη που μπορεί να υπάρχουν σε τούτο το εγχειρίδιο. Τα βασικά αξε-
σουάρ μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
 
 
Πολιτική Εγγύησης: 
Παρακαλούμε αναφερθείτε σε κάθε περιλαμβανόμενη πληροφορία εγγύησης ή ελάτε σε ε-
παφή με τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους/διανομείς για την εκάστοτε 
πολιτική εγγύησης που ισχύει. 

FREE BYTES
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Ξεκινώντας 
Συνδέστε το μικρόφωνο στην πρόσοψη του πομποδέκτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνδέστε στην υποδοχή κεραίας μια κεραία 50 Ω η οποία καλύπτει τις μπάντες 2m/70cm χρησι-
μοποιώντας ένα καλής ποιότητας ομοαξονικό καλώδιο των 50Ω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγκατάσταση για λειτουργίας Βάσης 
 
Ο πομποδέκτης χρειάζεται ένα τροφοδοτικό  12-13.8VDC αρνητικής γης τροφοδοτικό. 
Χρησιμοποιήστε ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό ικανό να παρέχει αδιαλείπτως συνεχές ρεύμα 
της τάξεως των 12Α ή και περισσότερο. Τα τροφοδοτικά που δεν καλύπτουν αυτές τις προδιαγρα-
φές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ακόμα και βλάβη στον πομποδέκτη η οποία αυτό-
ματα ακυρώνει την εγγύηση του. Η Alinco προσφέρει θαυμάσια τροφοδοτικά για τους πομποδέ-
κτες σαν πρόσθετα αξεσουάρ. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους κατά τόπους αντιπροσώπους μας.   FREE BYTES
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Ξεκινώντας 

Εγκατάσταση για λειτουργία σε όχημα 
 
 Τοποθέτηση 
 
 
 
 
 
 
Ο πομποδέκτης μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θέση στο αυτοκίνητό σας, όπου η πρόσβαση 
στα κουμπιά και το μικρόφωνο είναι εύκολη, προσιτή και δεν παρεμποδίζει την ασφαλή λειτουργία του 
οχήματος. Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με τους αερόσακους, να είστε σίγουροι ότι ο πομποδέ-
κτης σας  δεν θα παρεμποδίσει το άνοιγμα τους. Εάν δεν είστε σίγουροι  πού περίπου να τοποθετήσε-
τε τη μονάδα, ελάτε σε επαφή με την κατασκευή του οχήματός σας. Παρακαλώ δείτε  την επόμενη σε-
λίδα για τον προσδιορισμό της θέσης της πρόσοψης. 
 
Εγκατάσταση  Κεραίας Αυτοκινήτου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιμοποιείστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 50Ω καλής ποιότητας για την σύνδεση της κεραίας. Οι κεραί-
ες οχημάτων χρειάζονται και μια κατάλληλη βάση στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο οδηγιών της κεραίας σας.  
 
 
 
 
 
 
 
Εγκατάσταση του Πομποδέκτη 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Μετά την εγκατάσταση της κεραίας σας ελέγξτε  τον λόγο στασίμων (SWR) για την 
καλύτερη δυνατή ένδειξη. Οι χώροι με υψηλά επίπεδα RF μπορεί να προκαλέσουν 
μεγάλη ζημιά στον πομποδέκτη σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρο με 
υψηλά επίπεδα RF όταν χρησιμοποιείτε τον πομποδέκτη. 

FREE BYTES
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Ξεκινώντας 

Πρόσοψη 
 
 Η κύρια μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί με κάθε μια πλευρά της να “βλέπει” προς τα επάνω. Αυτό 

μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη ακρόαση από το μεγάφωνο. Τοποθετείστε την πρόσοψη όπως 
εσείς θέλετε. 

 
1. Σύρατε την πρόσοψη ενώ κρατάτε πατημένη την ασφάλεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Γυρίστε την πρόσοψη ,προσέχοντας να μην συστραφεί (μην κάνει σπείρωμα) το καλώδιο της  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Ταιριάξτε το μάνδαλο στην κύρια μονάδα με την εγκοπή της πρόσοψης και εφαρμόστε την 
πρόσοψη στην κυρίως μονάδα   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Σπρώξτε την πρόσοψη  μέχρι να “κλειδώσει” στην θέση της 
 

Σημείωση : Χρησιμοποιώντας το έξτρα κιτ διαχωρισμού EDS-9 μπορείτε να έχετε την πρό-
σοψη και την κυρίως μονάδα σε διαφορετικές θέσεις. Οι οδηγίες απομακρυσμέ-
νης εγκατάστασης περιέχονται με το κιτ EDS-9.  

FREE BYTES
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Ξεκινώντας 

 

Λειτουργία Ελέγχου Εξωτερικής Τροφοδοσίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πριν από την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το όχημα διαθέτει ένα 12βολτο ηλεκτρικό σύστημα με 
αρνητική γείωση. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο DC τροφοδοσίας με την ασφαλειοθήκη κα-
τευθείαν στην μπαταρία (κόκκινο καλώδιο στον θετικό ακροδέκτη) για να περιορίσετε όσο το 
δυνατό τον θόρυβο από την ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του οχήματος έχει μεγάλη 
χωρητικότητα καθώς η χρήση του πομποδέκτη μπορεί να υπερφορτώσει το ηλεκτρικό σύστημα 
του οχήματος. 

2. Επιπλέον αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ελέγχου τροφοδοσίας (On/Off) από 
το κλειδί της ανάφλεξης, χρησιμοποιείστε το παρεχόμενο καλώδιο ACC. Αφαιρέστε την το κά-
λυμμα ξεβιδώνοντας τις 4 βίδες. Συνδέστε το καλώδιο ACC στην υποδοχή ACC (CN11) το οποί-
ο βρίσκεται στο πίσω μέρος της πλακέτας ,τοποθετείστε το καλώδιο όπως φαίνεται στο παρα-
πάνω σκίτσο βάλτε τον διακόπτη ACC (SW11) στη θέση ACC και τοποθετήστε ξανά το κάλλυ-
μα. 

3. Κατά την εγκατάσταση , βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της μπαταρίας έχουν αποσυνδεθεί και το 
κλειδί της εκκίνησης είναι στη θέση OFF. Συνδέστε το καλώδιο ACC στον ακροδέκτη ACC ή τον 
διακόπτη ACC του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι τα παραπάνω βήματα έχουν γίνει χωρίς λάθος. 
Συνδέστε ξανά το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. 

4. Εάν επιλεγεί αυτό το χαρακτηριστικό, ο πομποδέκτης μπορεί να ανοιγοκλείνει είτε χειροκίνητα 
είτε αυτόματα σε σχέση με την θέση του κλειδιού εκκίνησης του οχήματος.  
 
Α: Όταν το κλειδί εκκίνησης του οχήματος γυρίζει στην θέση ACC ή ΟΝ (“εκκίνησης”) με τον 

πομποδέκτη ανοιγμένο  η μονάδα θα ανοίξει αυτόματα και θα κλείσει  όταν η θέση του κλει-
διού εκκίνησης είναι στη θέση OFF. 

 
B: Για να ανοιγοκλείσετε χειροκίνητα τον πομποδέκτη αφήστε το κλειδί εκκίνησης στη θέση 

ACC και χρησιμοποιείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του μηχανήματος. Εάν το κλειδί του 
οχήματος είναι στην θέση OFF η μονάδα δεν θα ανοίξει. Η κατανάλωση αυτής της επιλογής 
είναι περίπου 5mA ανεξαρτήτως από την θέση που βρίσκεται το κλειδί εκκίνησης. Για την 
λειτουργία του μηχανήματος χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό  χρησιμοποιείτε πάντοτε για το 
ανοιγόκλειμα του μηχανήματος τον διακόπτη τροφοδοσίας PWR και ρυθμίστε τον εσωτερικό 
διακόπτη SW11 έτσι ώστε να βρίσκεται στη θέση  “on”.  

ΠΡΟΣΟΣΗ : Η σύνδεση των καλωδίων μπορεί να χρειάζεται  κάποια γνώση για το όχημα 
στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα. Εάν είναι απαραίτητο  μιλήστε  με τον 
έμπορο αυτοκινήτων  ή τον μηχανικό του service  σας για περισσότερες 
πληροφορίες, δεδομένου ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι  για οποιαδήποτε ζημία 
που μπορεί να προκαλέσει στο όχημά σας αυτή η εγκατάσταση. 

FREE BYTES
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Ξεκινώντας 

Λειτουργία Ένδειξης Τάσης Τροφοδοσίας 
 

Μετά από την σύνδεση του πομποδέκτη με το τροφοδοτικό , η τάση τροφοδοσίας μπορεί να ελέγχε-
ται πατώντας το πλήκτρο SQL μαζί με το πλήκτρο FUNC. Η τάση τροφοδοσίας  του πομποδέκτη 
εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
 
Ο πομποδέκτης θα παραμένει στην κανονική του 
ένδειξη  όταν πατιέται κάποιο πλήκτρο. 
 
  
 
Η ένδειξη της τάσης θα αλλάξει αμέσως αν αλλάξει και 
η τάση τροφοδοσίας του μηχανήματος. 
 
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :  Η κλίμακα της ένδειξης τάσης είναι μόνο από 7 - 16 VDC . Εφόσον η εμ-
φανιζόμενη τάση είναι κατ’ εκτίμηση  εάν θέλετε  να έχετε μια πιο λεπτο-
μερή ένδειξη χρησιμοποιείστε ένα βολτόμετρο. 

FREE BYTES
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Πρόσοψη 

• Βασικές Λειτουργίες 
NO Πλήκτρο Λειτουργία 
1 PWR Ανοίγει ή κλείνει την τροφοδοσία του πομποδέκτη όταν πατηθεί. 
2 κουμπί Main VOL Ρυθμίζει την ένταση του ήχου στην κύρια (MAIN) μπάντα. 
3 κουμπί Sub VOL Ρυθμίζει την ένταση του ήχου στην δευτερεύουσα (SUB) μπάντα. 
4 Ένδειξη TX/RX Main Κατά την εκπομπή στην κύρια μπάντα φωτίζει κόκκινο κατά την λήψη φωτίζει 

πράσινο. 
5 Λαμπάκι Sub  RX Κατά την λήψη στην δευτερεύουσα (Sub) μπάντα φωτίζει πράσινο. 
6 V/M/MW Επιλέγει μεταξύ λειτουργίας VFO και μνήμης. 
7 Επιλογέας Αλλάζει την συχνότητα τα κανάλια μνήμης και τις διάφορες παραμέτρους των 

ρυθμίσεων. 
8 BAND/VVUU Επιλέγει για την κύρια (Main) μπάντα VHF ή UHF. 
9 CALL/RX BAND Επιλέγει την λειτουργία CALL. 
10 MHZ/SHIFT Στη λειτουργία VFO αλλάζει τη συχνότητα σε βήματα του 1 MHz 
11 TSDCS/LOCK Θέτει τις λειτουργίες τονικού squelch και DCS. 
12 HL/ PACKET Επιλέγει την ισχύ εξόδου μεταξύ Υψηλής(HI)/Μέσης(MID) / Χαμηλής (LOW). 
13 SQL/DIGITAL Ρυθμίζει την στάθμη του squelch. 
14 FUNC/SET Μας βάζει σε λειτουργία ρύθμισης ή επιλέγει τις σύνθετες λειτουργίες βλ. τον πιο 

κάτω πίνακα. 
15 Υποδοχή μικροφώ-

νου 
Σύνδεση για το παρεχόμενο μικρόφωνο. 

• Σύνθετες λειτουργίες που ενεργοποιούνται όταν εμφανίζεται η ένδειξη [F] μετά το πάτημα του 
πλήκτρου FUNC 

ΝΟ Πλήκτρο Λειτουργία 

6 V/M/MW Αποθήκευση σε ένα κανάλι μνήμης 
8 BAND/VVUU Επιλέγει την λειτουργία VV/UU. 
9 CALL/RXBAND Επιλέγει μεταξύ των περιοχών για ακρόαση. 

10 ΜΗΖ/SHIFT Εφαρμόζει την φορά και την συχνότητα μετατόπισης. 
11 TSDCS/LOCK Εφαρμόζει το κλείδωμα των πλήκτρων 
12 HL/PACKET Σας δίνει πρόσβαση στην λειτουργία ψηφιακής επικοινωνίας PACKET ή στην λει-

τουργία επικοινωνίας με την βοήθεια GPS (APRS). 
13 SQL/DIGITAL Σας δίνει πρόσβαση στην λειτουργία επικοινωνίας ψηφιακής ομιλίας. 

* Εμφανίζεται η ένδειξη [F] όταν πατιέται το πλήκτρο FUNC  

FREE BYTES
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• Σύνθετες λειτουργίες που ενεργοποιούνται με ταυτόχρονο  πάτημα του πλήκτρου FUNC 

ΝΟ Πλήκτρο Λειτουργία 

1 PWR Κάνει επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις (Reset). 
5 V/M/MW Σβήνει την μνήμη 
8 BAND/VVUU Επιλέγει την λειτουργίας μονής μπάντας. 
9 CALL/RXBAND Σας δίνει πρόσβαση στην λειτουργία αντιγραφής (Clone Mode) 

10 MHZ/SHIFT Εναλλάσσει την λήψη μεταξύ  wide / narrow. 
11 TSDCS/LOCK Εναλλάσσει την λήψη σε διαμόρφωση ΑΜ. 
12 HL/PACKET Μας βάζει στην λειτουργία ονομασίας μνήμης. 
13 SQL/DIGITAL Μας βάζει στην λειτουργία απεικόνισης της τάσης τροφοδοσίας 

• Σύνθετες λειτουργίες που ενεργοποιούνται με συνεχές πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου  

ΝΟ Πλήκτρο Λειτουργία 

13 SQL/DIGITAL Όταν πατιέται για 1’’ ενεργοποιείται η λειτουργία παρακολούθησης (Monitor). 
(Όταν έχει ρυθμιστεί shift , ενεργοποιείται η αντίστροφη (Reverse) λειτουργία) 

14 FUNC/SET Όταν πατιέται για 2’’ μας βάζει στις ρυθμίσεις. 

Πίσω Μέρος 

ΝΟ Πλήκτρο Λειτουργία 

1 Υποδοχή εξωτερικού 
ηχείου 

Υποδοχή για την σύνδεση εξωτερικού ηχείου. 
(Χρησιμοποιείται επίσης και στην λειτουργία της αντιγραφής) 

2 Καλώδιο Τροφοδοσίας Συνδέεται με την τροφοδοσία 13.8 VDC 

3 Ανεμιστήρας Ψύξης Ενεργοποιείται με το πάτημα του PTT ή όταν η μονάδα έχει αναπτύξει 
θερμοκρασία. 

4 Υποδοχή Κεραίας Σύνδεση με μια κεραία  σύνθετης αντίστασης 50Ω (PL-259 ή συμβατό) 

5 Υποδοχή D-SUB 
(προαιρετική) 

Συνδέεται με έναν υπολογιστή για χρήση στην ψηφιακή επικοινωνία 
Packet. 

FREE BYTES
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ΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  

1  Εμφανίζεται όταν πατιέται το πλήκτρο FUNC 

2 ΑΜ Εμφανίζεται κατά την διάρκεια λήψης σε AM. 

3 Mi Εμφανίζεται όταν η ισχύς εξόδου είναι ρυθμισμένη στο μέσο επίπεδο (MID). 

4 Lo Εμφανίζεται όταν η ισχύς εξόδου είναι ρυθμισμένη στο χαμηλό επίπεδο  (LOW). 

5 Nar Εμφανίζεται κατά την διάρκεια λήψης σε λειτουργία narrow band. 

6 +/- Εμφανίζεται κατά την εφαρμογή της μετατόπισης εκπομπής/λήψης (SHIFT). 

7  Εμφανίζεται κατά την εφαρμογή του τονικού Squelch. 

8 DCS Εμφανίζεται κατά την εφαρμογή του τονικού DCS. 

9 SUB Εμφανίζεται όταν η δευτερεύουσα (SUB) μπάντα είναι στη θέση της κυρίας (MAIN).* 

10  Εμφανίζεται κατά την εφαρμογή της λειτουργίας κλειδώματος των πλήκτρων. 

11  Εμφανίζεται κατά την εφαρμογή της  αντικλεπτικής λειτουργίας.  

12 TNC Εμφανίζεται όταν λειτουργούμε σε Packet (χρειάζεται η έξτρα πλακέτα EJ-50U). 

13  Εμφανίζεται όταν η δευτερεύουσα (SUB) μπάντα είναι σε θέση μνήμης ή CALL.  

14  Εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αντιστροφής. 

15  Εμφανίζεται όταν είμαστε στην λειτουργία επικοινωνίας ψηφιακής ομιλίας** 

16  Εμφανίζεται κατά την εφαρμογή της  λειτουργίας ειδοποίησης (Pager).  

17  Εμφανίζει την συχνότητα ή την ονομασία της μνήμης στην περιοχή  SUB (δευτερεύουσας) 

18 S meter ∆είχνει την σχετική ισχύ  του σήματος εκπομπής / λήψης στην δευτερεύουσα μπάντα.  

19  Εμφανίζεται κατά την λήψη ενός σήματος στην περιοχή της δευτερεύουσας( SUB) μπά-
ντας. 

20  Εμφανίζει την συχνότητα ή την ονομασία της μνήμης στην περιοχή  ΜΑΙΝ ( κυρίας ). 

21 S meter ∆είχνει την σχετική ισχύ  του σήματος εκπομπής / λήψης στην κύρια  μπάντα.  

22 . Υποδιαστολή Εμφανίζεται όταν αλλάζουμε τις ρυθμίσεις του αποκωδικοποιητή  DCS. 
Χάνεται όταν ρυθμίζουμε  την παράλειψη (SKIP) καναλιού μνήμης. 

23  Εμφανίζεται κατά την λήψη ενός σήματος στην περιοχή της κυρίας (MAIN)  μπάντας. 

24 SQL Εμφανίζεται κατά την ρύθμιση της στάθμης του Squelch. 

25  Εμφανίζει τους αριθμούς καναλιών μνήμης στην λειτουργία μνήμης. 

*  Η δευτερεύουσα (SUB) μπάντα είναι αποκλειστικά για λήψη όταν είμαστε σε V-V/U-U. 
** Μόνο για την έκδοση Τα . Απαιτείται η έξτρα πλακέτα EJ-47U. 
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Μικρόφωνο  EMS-53 (Βασικό)* 

* Εάν στην έκδοση που 
έχετε αγοράσει περιέχε-
ται το πολύ-λειτουργικό 
μικρόφωνο EMS-75 πα-
ρακαλούμε αναφερθείτε 
για επιπλέον οδηγίες και 
στη σελίδα 55. 

NO ΠΛΗΚΤΡΟ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α 

1 UP Αυξάνει συχνότητα , αριθμό μνήμης ή την ρύθμιση κάποιας τιμής. 

2 DOWN Μειώνει  συχνότητα , αριθμό μνήμης ή την ρύθμιση κάποιας τιμής. 

3 PTT Πατήστε το κουμπί PTT (Press - To - Talk) για εκπομπή.  

4 ∆ιακόπτης LOCK Κλειδώνει τα πλήκτρα UP και DOWN. 

5 MIC Μιλήστε εδώ κατά την διάρκεια της εκπομπής. 

Σχεδιάγραμμα  υποδοχής μικροφώνου (όπως φαίνεται κοιτάζοντας τον από εμπρός) 

FREE BYTES
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Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής 
 
Με το πάτημα του κουμπιού PWR τροφοδοτείται και “ανάβει” η συσκευή. 
Ξαναπατώντας το κουμπί PWR σταματάει η τροφοδοσίας της συσκευής και 
“σβήνει”. ∆ιαβάστε στη σελίδα 9 για την λειτουργία ελέγχου εξωτερικής τρο-
φοδοσίας.   

Μεταγωγή στην Κύρια Μπάντα (MAIN) 
 
Με το πάτημα του κουμπιού BAND θα αλλάζει η κύρια (main) μεταξύ της 
μπάντας VHF και αυτής των UHF. 
H κύρια (Main) μπάντα επιτρέπει την εκπομπή και την λήψη ενώ η δευτε-
ρεύουσα (SUB) επιτρέπει μόνο λήψη. Η κύρια και η δευτερεύουσα μπάντα 
μπορούν να κάνουν λήψη ταυτοχρόνως.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην θέση της δευτερεύουσα (SUB) μπάντας δεν εμφανί-

ζεται καμιά άλλη ένδειξη εκτός από αυτή της συχνότη-
τας και της ένδειξης του S meter. 

Ρύθμιση της Έντασης Ήχου 
 
Η ένταση του ήχου της κυρίας μπάντας ρυθμίζεται με το κουμπί VOL 
που βρίσκεται στην μεριά της MAIN μπάντας και η ένταση του ήχου της 
δευτερεύουσας μπάντας ρυθμίζεται από το κουμπί VOL που βρίσκεται 
στην μεριά της δευτερεύουσας (SUB) μπάντας. 
Γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά για αύξηση της έντασης του ήχου και 
προς τα αριστερά για να ελαττώσετε την ένταση. 

Ρύθμιση της στάθμης Squelch 
 
Ρυθμίστε το κατώτατο σημείο squelch (κατώφλι). To squelch εξουδετερώνει τον παρασιτικό θόρυβο όταν 
δεν λαμβάνεται κανένα σήμα. Για να ρυθμίσετε το Squelch στην κύρια μπάντα ακολουθήστε τα εξής:  

1. Πατήστε το πλήκτρο SQL. 
Εμφανίζεται η ένδειξη [SQL] στην οθόνη και ακριβώς πάνω από την 
ένδειξη η τρέχουσα ρύθμιση του squelch. 

 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Up/

Down του μικροφώνου, ρυθμίστε τη στάθμη Squelch στο επίπεδο 
που θέλετε. 

 
3. Όταν τελειώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το PTT ή οποιοδήποτε άλλο 

πλήκτρο στην πρόσοψη εκτός του BAND . Η ένδειξη στην οθόνη θα 
επανέλθει στην κανονική της ένδειξη , ή εάν δεν γίνει κάποια κίνηση 
μέσα σε 5’’ η μονάδα θα ολοκληρώσει αυτόματα τη ρύθμιση και η 
οθόνη θα επανέλθει στην κανονική της κατάσταση. 

Ρύθμιση της στάθμης Squelch της δευτερεύουσας (SUB)  μπάντας  
 
 Για να ρυθμίσετε το Squelch στην δευτερεύουσα μπάντα πατήστε το πλήκτρο BAND ενώ εμφανίζεται η 
ένδειξη [SQL].  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ● Είναι διαθέσιμες 21 θέσεις (00) έως (20) για τη ρύθμιση της στάθμης squelch. 
                         (Όσο πιο υψηλή στάθμη επιλέγεται τόσο το squelch ανοίγει πιο δύσκολα) 
                      ● Η εξορισμού στάθμη είναι 02. 
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Λειτουργία σε κατάσταση VFO 
 
H λειτουργία συντονισμού σε κατάσταση VFO έχει ρυθμιστεί εργοστασια-
κά σαν την εξορισμού  κατάσταση λειτουργίας. Η κατάσταση VFO ( Ταλα-
ντωτής Μεταβλητής Συχνότητας ή Variable Frequency Oscillator) σας 
επιτρέπει να αλλάζεται συχνότητα σύμφωνα με το βήμα συντονισμού κα-
ναλιού καθώς περιστρέφετε τον επιλογέα ή χρησιμοποιείτε  τα πλήκτρα 
Up/Down του μικροφώνου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
προγραμματισμό των στοιχείων που αποθηκεύονται στα κανάλια της 
μνήμης ή για αλλαγή των  παραμέτρων  λειτουργίας του πομποδέκτη.  
 
 

1. Προσδιορίστε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας ελέγχοντας 
την οθόνη. Εάν δεν εμφανίζονται οι ενδείξεις “M” ή “C” σε αυτήν 
τότε η μονάδα σας είναι ήδη σε κατάσταση VFO. 

 
2. Αλλιώς πατήστε το πλήκτρο “V/M” μέχρις ότου αυτές οι ενδείξεις 

χαθούν από την οθόνη. 
 

 
Αλλαγή συχνότητας με βήμα καναλιού 
 
Περιστρέψτε τον επιλογέα προς τα δεξιά για αύξηση της συχνότητας , 
ενώ προς τα αριστερά για μείωση. Τα πλήκτρα Up/Down του μικροφώ-
νου δρουν κατά τον ίδιο τρόπο. 
 
 
Αλλαγή συχνότητας με βήμα  1 MHz 
 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει μια γρήγορη αλλαγή της συχνότητας σε 
βήματα του 1 MHz : 
 

1. Πιέστε το πλήκτρο MHz. Τα ψηφία μετά τους 100 kHz θα χαθούν 
από την οθόνη. 

 
2. Ακολουθήστε την ίδια σειρά όπως παραπάνω για να αλλάξετε 

την τιμή της συχνότητας. 
 FREE BYTES
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Ρύθμιση του βήματος καναλιού 
 

1. Ενώ η μονάδα είναι σε κατάσταση λειτουργίας VFO, μπείτε σε 
λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων (SET MODE) και επιλέξτε 
την οθόνη ρύθμισης βήματος καναλιού . (Αναφερθείτε στις σε-
λίδες 26-28 για την λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων). 

 
2. Θα εμφανιστεί το τρέχον βήμα καναλιού. 
 
3. Μπορείτε να αλλάξετε  το βήμα συντονισμού όπως φαίνεται 

παρακάτω γυρνώντας τον επιλογέα. 
 
 

4. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός του FUNC ή του 
SQL θα τελειώσει η ρύθμιση και η οθόνη θα επιστρέψει στην 
αρχική της κατάσταση. 

 
 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Αλλάζοντας τη συχνότητα του βήματος καναλιού, οι ρυθμίσεις κάτω των 10 kHz μπορεί 
να  διορθώνονται αυτόματα. 
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Φορά και συχνότητα Μετατόπισης (SHIFT) 
 
Σύμφωνα με τα πρότυπα οι επαναλήπτες λειτουργούν σε αμφίδρομη λειτουργία (DUPLEX) που σημαίνει 
ότι λαμβάνουν ένα σήμα εισόδου σε μια συχνότητα και το επανεκπέμπουν  σε κάποια άλλη. Η διαφορά με-
ταξύ των δυο αυτών συχνοτήτων καλείτε συχνότητα μετατόπισης ή διόρθωσης (SHIFT FREQUENCY) .Σε 
αυτόν τον πομποδέκτη η μετατόπιση μεταβάλλεται  μεταξύ 0 έως 99.995 MHz. 

1. Αφότου πατήσετε το πλήκτρο FUNC και πατώντας το πλήκτρο 
MHz ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [F] η οθόνη θα εμ-
φανίσει την τρέχουσα κατάσταση της συχνότητας μετατόπισης 
και την φορά της. Πατώντας επανειλημμένως το πλήκτρο MHz 
η φορά θα αλλάζει όπως φαίνεται στο αριστερό σχήμα. 

 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα (ή πατώντας τα πλήκτρα Up/

Down) κατά την εμφάνιση της συχνότητας μετατόπισης κάθε 
κλικ θα αλλάζει η συχνότητα όσο είναι το βήμα καναλιού. 

 
3.  Μετά το πάτημα του πλήκτρου FUNC, περιστρέφοντας τον 

επιλογέα θα αλλάζετε  την συχνότητα κατά 1 MHz εξαρτώμενη 
από την φορά που θα περιστρέφεται ο επιλογέας (ή πιο πλή-
κτρο από τα Up/Down πατήθηκε).   

 
4. Τελειώστε τη ρύθμιση με το πάτημα του PTT ή του πλήκτρου 

V/M και η οθόνη θα επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση.   
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Λειτουργία Μνήμης 
 
 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ανάκληση και χρήση προ-προγραμματισμένων συχνοτήτων και ρυθμί-
σεων. Ο πομποδέκτης σας διαθέτει 200 θέσεις (κανάλια) μνήμης τα οποία είναι κατανεμημένα ως ακο-
λούθως: 

  80 αποκλειστικά κανάλια κάθε ένα  για τα VHF και UHF ( 00 - 79CH). 
                     40 κοινά κανάλια για VHF και UHF (από 100 - 139). 
   1 κανάλι κλήσης (C) για τα VHF και UHF. 
                       1 κανάλι ορίων προγραμματισμένης σάρωσης για τα V και τα U  (PL-PH)  και 
               1 κανάλι ρύθμισης αυτόματου προγραμματισμού VFO (AL-AH) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν δεν έχουν προγραμματιστεί κανάλια μνήμης , η μονάδα δεν θα αλλάξει σε κατάστα-
ση μνήμης πατώντας το πλήκτρο V/M. Παρακαλούμε διαβάστε τον προγραμματισμό 
της  μνήμης στην επόμενη σελίδα. 

 Ανάκληση  καναλιού μνήμης 
 

1. Επιλέξτε την λειτουργία της μνήμης πατώντας το πλή-
κτρο V/M. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [00] για να 
μας πληροφορήσει ότι η μονάδα είναι σε κατάσταση 
μνήμης. Επαναλάβατε για εναλλαγή μεταξύ μνήμης και 
VFO. 

 
2. Επιλέξτε ένα κανάλι μνήμης. 

 Γυρνώντας τον επιλογέα ( ή πατώντας τα πλήκτρα Up/
Down του μικροφώνου) θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθ-
μός μνήμης κατά 1 . Για την ανάκληση μιας μνήμης στην 
δευτερεύουσα (SUB) μπάντα πρώτα εναλλάξτε την κύρι-
α (MAIN) μπάντα πατώντας το πλήκτρο BAND. Όταν η 
δευτερεύουσα (SUB) περιοχή είναι σε κατάσταση μνή-
μης ή CALL εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη  

  
         Όταν ανακαλείτε οποιοδήποτε αριθμό μνήμης μεταξύ 
         100 και 139 θα χαθεί η ένδειξη στην πλευρά SUB.  
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Τρόπος προγραμματισμού μνήμης (ων) 

1. Επιλέξτε την συχνότητα που θέλετε να προγραμματίσετε 
στην κατάσταση λειτουργίας VFO και ρυθμίστε όπως πρέπει 
τις τυχόν παραμέτρους που θέλετε. Αναφερθείτε στην επόμε-
νη σελίδα για τον προγραμματισμό των διαφόρων παραμέ-
τρων. 

 
2. Πατώντας το πλήκτρο FUNC εμφανίζονται στην οθόνη οι 

ενδείξεις [F] και [Αρ. Μνήμης] (00 στο παράδειγμα της εικό-
νας) 

 
3.  Περιστρέψτε τον επιλογέα (ή πατήστε τα πλήκτρα Up/Down 

του μικροφώνου) για να επιλέξετε τον αριθμό μνήμης που 
επιθυμείτε.    

 
4. Ένα κενό (απρογραμμάτιστο) κανάλι μνήμης εμφανίζεται με 

τον αριθμό του να αναβοσβήνει. 
 
5. Πατώντας το πλήκτρο V/M ενόσω εμφανίζεται στην οθόνη η 

ένδειξη [F] ο προγραμματισμός θα ολοκληρωθεί και θα ακού-
σετε  έναν ήχο (μπιπ) επιβεβαίωσης. 

 
6. Εάν στο 3ο βήμα επιλεγεί ένα νωρίτερα προγραμματισμένο 

κανάλι  τα στοιχεία της θέσης μνήμης θα αντικατασταθούν με 
τα νέα εκτελώντας την διαδικασία του 5ου βήματος. 

 
7. Όταν επιλέγετε το κανάλι κλήσης CH-C το κανάλι CALL επί-

σης θα αντικατασταθεί . 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  ● Προγραμματίστε την συχνότητα του συναγερμού κλοπής στο κανάλι 99 (CH99). 
 ● Για τα κανάλια από 100 - 139 , μπορείτε να προγραμματίσετε αδιακρίτως συχνότητες 

 είτε στα VHF είτε στα UHF (είναι δυνατή η μικτή σάρωση VHF/UHF με την λειτουργία   
 της προγραμματισμένης σάρωση μνήμης). 

 ●  Οι θέσεις (κανάλια) της μνήμης δεν μπορούν να επεξεργαστούν (προγραμματισμός/
 διαγραφή) ενόσω είναι στην οθόνη η ένδειξη SUB. Παρακαλούμε αλλάξτε συχνότητα 
 στην δευτερεύουσα μπάντα για να την σβήσετε (την ένδειξη SUB). 
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∆ιαγραφή μιας θέσης μνήμης 

 
1. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας μνήμης πατώντας το 

πλήκτρο V/M. 
 
2. Επιλέξτε την προς διαγραφή θέση (κανάλι) μνήμης περι-

στρέφοντας τον επιλογέα. 
 
3. Ο αριθμός της  προγραμματισμένης θέσης (κανάλι) μνήμης 

εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας. 
 

4. Πατώντας το πλήκτρο M/W μαζί με το FUNC όταν στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [F] θα ακουστεί ένας ήχος 
(μπιπ) και θα διαγραφεί η μνήμη. Την ίδια στιγμή ο αριθμός 
της μνήμης θα αρχίσει να αναβοσβήνει ( το 00 στο παρά-
δειγμα δεξιά).   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Όταν ένας αριθμός μνήμης αναβοσβήνει το πλήρες περιεχόμενο της μνήμης 
εμφανίζεται στην οθόνη. 

 Με το πάτημα ξανά του πλήκτρου FUNC , αν πατήσετε το πλήκτρο M/W όταν στην 
οθόνη φαίνεται η ένδειξη [F] μπορείτε να επαναφέρετε μια διαγραμένη μνήμη. Όμως 
μετά την αλλαγή καναλιού ή της κατάστασης λειτουργίας η επαναφορά της θα είναι 
αδύνατη. 

Προγραμματιζόμενα Στοιχεία Μνήμης 
 
Κάθε θέση μνήμης περιλαμβανομένων των 00 - 99 , 100 - 139 τη θέση CALL και τις θέσεις AL, AH , 
PL και PH μπορεί να αποθηκεύσει τα εξής στοιχεία: 
 

• Συχνότητα 
• Συχνότητα μετατόπισης 
• Φορά μετατόπισης (+ / -) 
• Συχνότητα κωδικοποιητή τόνου. 
• Συχνότητα αποκωδικοποιητή τόνου. 
• Ρύθμιση  κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή τόνου. 
• Κωδικό  κωδικοποιητή DCS. 
• Κωδικό  αποκωδικοποιητή DCS. 
• Ρύθμιση DCS. 
• Ρύθμιση για παράβλεψη θέσης (SKIP). 
• Κλείδωμα απασχολημένου διαύλου (BCLO). 
• Ρύθμιση Ψηφιακής λειτουργίας. 
• Ρύθμιση για λειτουργία narrow. 
• Ρύθμιση για λειτουργία AM. 
• Ρύθμιση για την μετατόπιση του χρονιστή  της CPU. 
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Λειτουργία καταχώρησης ονομασίας μνήμης 

1. Ενώ είστε σε κατάσταση λειτουργίας μνήμης επιλέξτε μια 
θέση για προγραμματισμό. 

 
2. Πατήστε το πλήκτρο H/L μαζί με το πλήκτρο FUNC. 
 
3.  H οθόνη εμφανίζει το [Α   ] που αναβοσβήνει.    
 
4. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον χαρακτήρα 

που θέλετε να εισάγετε. 
 
5. Πατώντας το πλήκτρο BAND ο χαρακτήρας σταματά να ανα-

βοσβήνει και καταχωρείται. Ένας χαρακτήρας ίδιος με αυτόν 
που δώσατε προηγουμένως αναβοσβήνει στα δεξιά του προ-
ηγμένου έτοιμος για καταχώρηση.  

 
6. Καταχωρείστε τον χαρακτήρα ακολουθώντας την διαδικασία 

του 4ου (για επιλογή) και 5ου βήματος (για καταχώρηση).  
 
7. Πατώντας το πλήκτρο CALL κατά την διάρκεια της εισαγω-

γής  θα διαγράψει όλους τους χαρακτήρες που έχουν κατα-
χωρηθεί. 

 
8. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός του BAND και 

του CALL θα ολοκληρωθεί η καταχώρηση και η οθόνη θα 
επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στην  κατάσταση μνήμης εμφανίζεται το καθορισμένο αλφανουμερικό όνομα αντί για την 
συχνότητα  της θέσης μνήμης( ο αριθμός της θέσης μνήμης παραμένει αμετάβλητος). 
Πατώντας το πλήκτρο FUNC για 5’’ εμφανίζεται η συχνότητα της μνήμης αντί της ετικέτας 
με το όνομα. 

 (Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο κατά την διάρκεια του χειρισμού η ένδειξη θα γυρίσει 
πάλι στην εμφάνιση του ονόματος της μνήμης. Αλλά πατώντας ένα πλήκτρο στο οποίο 
έχει αποδωθεί κάποια λειτουργία, η μονάδα θα μπεί στην λειτουργία ρύθμισης που έχει 
αποδωθεί στο πλήκτρο που πατήθηκε).  
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Λειτουργία CALL 
 
 Αυτή είναι μια λειτουργία μνήμης η οποία επιτρέπει στον πομποδέκτη την γρήγορη ανάκληση μιας εκ-
χωρημένης θέσης μνήμης πατώντας απλά το πλήκτρο CALL, ανεξαρτήτως της τρέχουσας κατάστασης 
λειτουργίας της μονάδας. 
Η εξορισμού ρύθμιση είναι 145.000MHz / 433.000MHz και είναι διαθέσιμο από 1 κανάλι CALL για κάθε 

 μπάντα. 
 

Ανάκληση του καναλιού CALL 

Επιλέξτε την μπάντα (VHF ή UHF) που θέλετε πατώντας το πλήκτρο BAND 
 

1. Πατήστε το πλήκτρο CALL. Η ένδειξη C εμφανίζεται στην οθόνη 
και ο πομποδέκτης τίθεται σε λειτουργία CALL. Σε αυτή την κατά-
σταση λειτουργίας ο επιλογέας ή τα πλήκτρα Up/Down (του μι-
κροφώνου) δεν μπορούν να αλλάξουν συχνότητα ή κανάλι μνή-
μης. 

 
2. Για να βγείτε από την κατάσταση λειτουργίας CALL ξαναπατήστε 

το πλήκτρο CALL ή το πλήκτρο V/M. 
 
3. Στην κατάσταση λειτουργίας CALL δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουρ-

γίες σάρωσης.  
 Για να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση στην θέση μνήμης CALL ακολουθείστε την διαδικασία προγραμματι-
σμού μνήμης και καταχωρείστε τις ρυθμίσεις σας στο κανάλι μνήμης C . Η θέση μνήμης CALL μπορεί 
να τροποποιηθεί αλλά δεν μπορεί να απαλειφθεί ή να είναι κρυμμένο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Η πρόσβαση στην λειτουργία CALL αναστέλλεται όταν επιλέγεται η λειτουργία μικτής 
μνήμης (CH 100-139) . H σάρωση βγάινει εκτός στην κατάσταση CALL. 

Λήψη Σημάτων 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια κατάλληλη 
κεραία , ανάψτε την και ρυθμίστε καταλλήλως την ένταση ήχου 
και την στάθμη του squelch και στις δυο μπάντες MAIN και SUB. 

 
2. Επιλέξτε την μπάντα που θέλετε με το πλήκτρο BAND και ψάξτε 

τις συχνότητες ή επιλέξτε την συχνότητα που θέλετε για ακρόαση 
των τρεχουσών συνομιλιών. Το S meter δείχνει τη σχετική ένταση 
του σήματος όταν ο πομποδέκτης ανιχνεύει ένα εισερχόμενο σή-
μα  και η  ενδεικτική λυχνία RX ανάβει (πράσινο).  

 
3. Εάν το S meter δείχνει μια ένδειξη εισερχόμενου σήματος αλλά 

δεν ακούγεται τίποτε στο μεγάφωνο, ελέγξτε την ένταση του ήχου, 
την στάθμη Squelch, την κατάσταση αποκωδικοποίησης CTCSS/
DCS τα οποία επεξηγούνται σε άλλα κεφάλαια αυτού του εγχειρι-
δίου.  
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Λειτουργία Επιτήρησης (Monitor) 
 
Είναι διαθέσιμη μια λειτουργία επιτήρησης (Monitor) για την λήψη των 
ασθενέστερων σημάτων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SQL για 
περισσότερο από 1’’. Ανεξαρτήτως της στάθμης που είναι ρυθμισμένο 
το Squelch , θα ανοίξει και η ένδειξη BUSY θα εμφανιστεί στην οθόνη 
επίσης θα ανάψει και η ενδεικτική λυχνία RX. Πατήστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο της πρόσοψης για να βγείτε από την λειτουργία 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Η λειτουργία επιτήρησης λειτουργεί μόνο για την κύρια μπάντα (ΜΑΙΝ) H λειτουργία 
Monitor λειτουργεί ανεξαρτήτως με την ρύθμιση λειτουργίας Τονικού Squelch/DCS  

Λειτουργία Αντιστροφής (Reverse) 
 
H λειτουργία αυτή υπάρχει για τον έλεγχο της συχνότητας εκπομπής 
αντί αυτή της λήψης  κατά την επικοινωνία μας μέσω ενός επαναλή-
πτη (repeater). H τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για να ελέγ-
ξουμε αν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε χωρίς την χρήση επανα-
λήπτη (απευθείας) ελέγχοντας την ισχύ του σήματος του σταθμού που 
κάνει πρόσβαση στον επαναλήπτη και που θέλουμε να ελέγξουμε αν 
είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία. 
 

1. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο SQL περισσότερο από 1’’ 
εφόσον έχετε ρυθμίσει την συχνότητα μετατόπισης (SHIFT). 
Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη [R] για να σας επιση-
μάνει ότι η λειτουργία αντιστροφής έχει ενεργοποιηθεί και 
το squelch ανοίγει. 

 
2.  Το πάτημα  οποιουδήποτε πλήκτρου θα ακυρώσει την 

λειτουργία . 
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Εκπομπή 
 

1. Επιλέξτε την κύρια μπάντα ως αυτή της εκπομπής 
2. Βεβαιωθείτε ότι η άδεια σας επιτρέπει να λειτουργήσετε τον 

σταθμό σας στην επιλεγμένη συχνότητα. Ελέγξτε το σύστημα 
σας και παρακολουθήστε ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
άλλη συνομιλία έτσι ώστε να μην αναστατώσετε υπάρχουσες 
συνομιλίες.  

3. Πατήστε το PTT του μικροφώνου. Η ενδεικτική λυχνία εκπο-
μπής ανάβει (κόκκινο) για να σας υποδείξει ότι η μονάδα σας 
εκπέμπει. Αν ο συνδυασμός συχνότητας λήψης του δέκτη είναι 
μια από τις VHF μπάντες ακρόασης π.χ Αεροπορική μπάντα ή 
αυτή της ραδιοφωνίας FM η βοηθητική μπάντα (SUB) θα σιγή-
σει (mute) λόγω της φύσεως σχεδιασμού του κυκλώματος του 
δέκτη.  

4. Μιλήστε στο μικρόφωνο με τον κανονικό τόνο της φωνής σας 
ενώ κρατάτε πατημένο το PTT . Κρατάτε το μικρόφωνο σε από-
σταση 5 cm από το στόμα σας. Μιλώντας πολύ κοντά ή πολύ 
δυνατά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα όχι καλό audio. 

5. Αφήνοντας το PTT τελειώνετε την εκπομπή και επιστρέφετε σε 
κατάσταση ακρόασης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Πατώντας ταυτοχρόνως το πλήκτρο Down μαζί με το PTT θα εκπέμψετε το σήμα τόνου CALL. 
Το DR-635E θα εκπέμψει μια ριπή  τόνου (TONE BURST) . Κοιτάξτε στην σελίδα 39 για 
περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά την διάρκεια εκπομπή στην κυρίως μπάντα στην 
δευτερεύουσα (SUB) μπάντα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται οι παρακάτω  λειτουργίες : 
Επιλογή - Πλήκτρο V/M - Πλήκτρο CALL - Πλήκτρο MHz  και πλήκτρο SQL. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Εάν πατήσετε το PTT σε συχνότητα εκτός της περιοχής εκπομπής θα εμφανιστεί στην 
οθόνη η ένδειξη [OFF] και δεν θα πραγματοποιηθεί εκπομπή.  

 Ελέγξτε την συχνότητα και την ρύθμιση μετατόπισης (Offset). 

Επιλογή Ισχύος Εκπομπής 
 

1. Πιέστε το πλήκτρο H/L. Η ισχύς εκπομπής αλλάζει από το Hi 
(υψηλή) σε Mid (Μέση) και από Mid σε Lo (χαμηλή) και 
έπειτα από Lo σε Hi κοκ. Στην μέση ισχύ θα εμφανίζεται η 
ένδειξη [Mi] ενώ στην χαμηλή η ένδειξη [Lo] ∆εν εμφανίζεται 
καμία ένδειξη στην υψηλή ισχύ που είναι και η εξορισμού 
ρύθμιση. Η ένδειξη στο S meter είναι ●● για την χαμηλή ισχύ 
για την μέση είναι ●●●● ενώ για την υψηλή είναι ●●●●●● 

 
                             Ισχύς 

Εκπομπής 

HI 

MID 

LOW 

VHF UHF 

50W 35W 

20W 20W 

5W 5W 

DR-635T/E 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Κατά την εκπομπή σε υψηλή ισχύ εξόδου , όταν η εσωτερική θερμο-
κρασία υπερβεί κάποιο όριο, ένα κύκλωμα προστασίας μειώνει την 
ισχύ εκπομπής αυτόματα στη μέση ισχύ (MID) επανέρχεται δε αυτόμα-
τα στη ρύθμιση Hi όταν η θερμοκρασία στη μονάδα πέσει σε φυσιολο-
γικά όρια  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες σελίδες λεπτομερώς πριν 
από την αλλαγή οποιωνδήποτε παραμέτρων.  

 ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΕΆΝ ∆ΕΝ ΜΠΕΙ-
ΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. 

Μπαίνοντας στη λειτουργία ρύθμισης των παραμέτρων μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες 
από τις παραμέτρους έτσι ώστε να φέρετε τον πομποδέκτη “στα μέτρα σας”. Ακολουθούν 
οι επιλογές του μενού των παραμέτρων που μπορείτε να ρυθμίσετε.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αλφαριθμητική ταμπέλα της ονομασίας της μνήμης δεν θα εμφανίζεται 
στις επιλογές μέχρι πρώτα να προγραμματιστούν οι μνήμες. 

Κατάλογος των παραμέτρων Ρύθμισης 
 
Φωτοτυπείστε και κόψτε τον ακόλουθο κατάλογο με τις παραμέτρους για να τις έχετε σε εύκολο 
σημείο πρόσβασης όποτε τις χρειαστείτε. 
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Χρήση της λειτουργίας ρύθμισης παραμέ-
τρων 
 

1. Πιέστε το πλήκτρο FUNC για περισσότερο από 2’’ για να μπείτε 
στην ρύθμιση των παραμέτρων της μονάδας. 

 
2. Επιλέξτε ένα μενού πατώντας το πλήκτρο FUNC και το SQL ή 

τα Up/Down του μικροφώνου. 
 
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να αλλάξετε τη ρύθμιση.  
 
4. Πατώντας τα FUNC/SQL ή τα Up/Down θα ολοκληρωθεί η ρύθ-

μιση και θα προχωρήσετε στο επόμενο μενού. 
 
5. Πατώντας κάποιο άλλο πλήκτρο από τα FUNC/SQL ή τα Up/

Down του μικροφώνου θα ολοκληρωθεί η ρύθμιση και η μονά-
δα θα αφήσει την λειτουργία ρύθμισης των  παραμέτρων.  
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Ρύθμιση του βήματος καναλιού 
 
Αυτή η ρύθμιση μας επιτρέπει την ρύθμιση του βήματος καναλιού 
που χρησιμοποιείται στην κατάσταση λειτουργίας VFO. Αναφερθεί-
τε στον παρακάτω πίνακα  για την ακολουθία των ενεργών βημά-
των καναλιού και πως αυτά εμφανίζονται. 

( Αναφερθείτε στη σελίδα 27 για τον τρόπο πρόσβασης στην λειτουργία Ρυθμίσεων ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η  εξορισμού ρύθμιση είναι : 
 ● DR-635E [STEP 12.5] 
 ● DR-635T [STEP  5] 

Τύπος Σάρωσης 
 
Αυτή η ρύθμιση είναι για να διαλέγουμε την συνθήκη συνέχισης της 
σάρωσης. Η επιλογή TIMER επιτρέπει στον πομποδέκτη να συνε-
χίσει την σάρωση μετά από 5’’ ασχέτως με την κατάσταση του λαμ-
βανομένου σήματος. Η επιλογή BUSY συνεχίζει την σάρωση όταν 
χαθεί το λαμβανόμενο σήμα. Η λειτουργία της σάρωσης εξηγείται 
αργότερα σε τούτο το εγχειρίδιο. 

Ήχος Προειδοποίησης  
 
Αυτή η ρύθμιση είναι για να αλλάζουμε την ένταση του ήχου προει-
δοποίησης που ακούγεται κατά την διάρκεια των διάφορων χειρι-
σμών. 
 

1. Η ένδειξη [BEEP 2] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη θα αλλάζει 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και η ένταση του 
ήχου θα αλλάξει. 
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Χρονοδιακόπτης διαλλείματος (ΤΟΤ) 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι δημοφιλές στα συστήματα επαναληπτών. Απαγορεύει στους χρήστες να 
εκπέμπουν στον επαναλήπτη ύστερα από την έλευση κάποιας χρονικής περιόδου. Ενεργοποιώντας 
αυτή τη λειτουργία και ρυθμίζοντας την αναλόγως με τις απαιτήσεις του επαναλήπτη ο πομποδέκτης 
ειδοποιεί τον χρήστη με ένα προειδοποιητικό ήχο 5’’ πριν την έλευση της χρονικής περιόδου του διαλλεί-
ματος. Όταν λήξει ο χρόνος σταματάει η εκπομπή και ο πομποδέκτης επιστρέφει αυτόματα σε κατάστα-
ση  λήψης. Αυτό προλαμβάνει τον επαναλήπτη να μπαίνει στην λειτουργία TOT. Μέχρι το PTT να αφεθεί  
και να ξαναπατηθεί ο πομποδέκτης δεν θα εκπέμψει. 

( Αναφερθείτε στη σελίδα 27 για τον τρόπο πρόσβασης στην λειτουργία Ρυθμίσεων ) 

 
1. Σε αυτό το μενού η εξορισμού ένδειξη είναι TOT-OFF. 
 
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε τον χρόνο 

διαλλείματος που επιθυμείτε. Η ένδειξη θα πρέπει να 
αλλάξει όπως φαίνεται. Ο αριθμός που ακολουθεί την 
ένδειξη ΤΟΤ είναι ο χρόνος διαλλείματος σε δευτερόλε-
πτα. 

 Ο χρόνος διαλλείματος είναι επιλεγόμενος μέχρι 450’’ (ή 
7,5 λεπτά) 

Ρύθμιση χρόνου κύρωσης (ΤΟΤ) 
 
Όταν απενεργοποιείται η εκπομπή στη λειτουργία TOT, η λειτουργία αυτή απαγορεύει κάποια άλλη εκ-
πομπή κατά την διάρκεια της περιόδου κύρωσης ασχέτως με το αν πατηθεί το PTT. Θα ακουστεί ένας 
προειδοποιητικός ήχος όταν πατιέται το PTT κατά την διάρκεια της περιόδου κύρωσης TOT. Εάν πατιέ-
ται συνέχεια το PTT κατά την διάρκεια  της περιόδου της λειτουργίας TOT αλλά και στην διάρκεια της 
περιόδου της κύρωσης , η λειτουργία αυτή θα ματαιωθεί 

Ρύθμιση του χρόνου κύρωσης ΤΟΤ 
 

1. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [TOTP OFF]. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη αλλάζει όπως 

εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα και η ρύθμιση του 
χρόνου κύρωσης αλλάζει. Ο χρόνος κύρωσης μπορεί να 
ρυθμιστεί μέχρι τα 15’’ 
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Αυτόματο Κλείσιμο  APO 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό  επιτρέπει να κλείνει αυτόματα ο πομποδέκτης μας. Είναι χρήσιμο κατά την 
λειτουργία του σαν κινητός σταθμός (mobile) για να αποφύγουμε το άδειασμα της μπαταρίας του 
οχήματος μας. Εάν δεν γίνεται κάποια χρήση  η χειρισμός στον πομποδέκτη ,θα σβήσει μετά από 
30’ και θα ακουστεί και ένας προειδοποιητικός ήχος (μπιπ).  

( Αναφερθείτε στη σελίδα 27 για τον τρόπο πρόσβασης στην λειτουργία Ρυθμίσεων ) 

Συχνότητα Ριπής Τόνου  
 
Αυτή η ρύθμιση είναι για να  “ανοίξουμε”  κάποιον  επαναλήπη που χρειάζεται έναν ορισμένο τόνο για 
να ενεργοποιηθεί όταν  είναι σε κατάσταση αδράνειας ή "ύπνου". Συνήθως ένα σύστημα επαναληπτών 
δεν απαιτεί τον τόνο μόλις ενεργοποιηθεί ο επαναλήπτης. Η συχνότητα ριπής τόνου μπορεί να ρυθμι-
στεί σε ALERT, 1750 Hz , 2100 Hz , 1000Hz και 1450Hz. (H ρύθμιση ALERT είναι ένας διακοπτόμενος 
ήχος ανάκλησης)  

 
1. Η ένδειξη [ ALERT ] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη θα αλλάζει 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και η συχνότητα 
της ριπής τόνου  θα αλλάζει. 

 
1. Η εξορισμού ένδειξη είναι APO-OFF. 
 
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε APO-ON 

ώστε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία.  

Μετατόπιση Χρονιστή CPU. 
 
Στο απίθανο γεγονός όπου ο θόρυβος του χρονιστή (ρολογιού) της CPU βρεθεί σε μια ιδιαίτερη συχνό-
τητα 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 αδύνατος που δεν 
ακούγεται ακόμα κι αν ο πομποδέκτης  είναι συντονισμένος ακριβώς στη συχνότητά του. 

 
1. Η ένδειξη [ CKSFT OFF ] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη θα αλλάζει 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και η μετατόπιση 
του ρολογιού της CPU  θα αλλάζει. 
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Προειδοποίηση Κλήσης  (BELL) 
 
H λειτουργία προειδοποίησης κλήσης σας ενημερώνει ότι καλείστε με έναν ήχο και το αναβόσβημα του 
εικονιδίου της καμπάνας στην οθόνη. 

( Αναφερθείτε στη σελίδα 27 για τον τρόπο πρόσβασης στην λειτουργία Ρυθμίσεων ) 

 
1. Η ένδειξη [BELL OFF] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας  τον επιλογέα η ένδειξη στην οθόνη 

αλλάζει όπως εμφανίζεται  και η ρύθμιση της λειτουργίας 
αλλάζει  

Κλείδωμα απασχολημένου διαύλου (BCLO) 
 
H λειτουργία αυτή απαγορεύει την εκπομπή όσο χρόνο υπάρχει ένα σήμα στην συχνότητα λήψης. 
Η εξορισμού ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη [BCLO-OFF]. Ενεργοποιώντας αυτήν την λειτουργία ο 
πομποδέκτης εκπέμπει μόνο όταν: 

1. ∆εν λαμβάνεται κανένα σήμα (δεν υπάρχει στην οθόνη η ένδειξη BUSY) στην συχνότητα 
λήψης. 

2. Το τονικό squelch δεν ανοίγει με την λήψη του αντίστοιχου τόνου CTCSS. 
3. Όπως η 2η περίπτωση με κωδικό DCS αντί για τόνο CTCSS. 

Αλλιώς ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος αλλά η μονάδα δεν εκπέμπει ακόμα και αν πατιέται το 
PTT.  

 
1. Η ένδειξη [BCLO OFF] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας  τον επιλογέα η ένδειξη στην οθόνη 

αλλάζει όπως εμφανίζεται  και η ρύθμιση της λειτουργίας 
BCLO αλλάζει  

Αντικλεπτικός Συναγερμός 
 
(Για λεπτομέρειες  αναφερθείτε στην σελίδα 45) 

 
1. Η ένδειξη [SCR OFF] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας  τον επιλογέα η ένδειξη στην οθόνη 

αλλάζει όπως εμφανίζεται  και η ρύθμιση της λειτουργίας  
αντικλεπτικού συναγερμού  αλλάζει μεταξύ ON/OFF. 

3. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία του συναγερμού στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [*] 
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Χρώμα οθόνης κατά την Εκπομπή 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να επιλέγει το χρώμα που θα έχει ο φωτισμός της οθόνης κα-
τά την διάρκεια της εκπομπής  

( Αναφερθείτε στη σελίδα 27 για τον τρόπο πρόσβασης στην λειτουργία Ρυθμίσεων ) 

 
1. Η ένδειξη [TX-COL] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη αλλάζει όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα και μαζί αλλάζει και ο φωτι-
σμός της οθόνης .  

 ΤΧ-COL1 : Κόκκινο ( κεχριμπαρί)  
 ΤΧ-COL2 : Μπλε 
 TX-COL3 : Βιολετί 

Χρώμα οθόνης κατά την Λήψη 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να επιλέγει το χρώμα που θα έχει ο φωτισμός της οθόνης κα-
τά την διάρκεια της λήψης  

 
1. Η ένδειξη [RX-COL] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη αλλάζει όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα και μαζί αλλάζει και ο φωτι-
σμός της οθόνης .  

 RΧ-COL1 : Κόκκινο ( κεχριμπαρί)  
 RΧ-COL2 : Μπλε 
 RX-COL3 : Βιολετί 

Χρώμα οθόνης κατά την Αναμονή 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να επιλέγει το χρώμα που θα έχει ο φωτισμός της οθόνης κα-
τά την διάρκεια της αναμονής (όταν δεν λαμβάνεται κανένα σήμα κατά την ακρόαση)  

 
1. Η ένδειξη [SB-COL] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη αλλάζει όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα και μαζί αλλάζει και ο φωτι-
σμός της οθόνης .  

 SB-COL1 : Κόκκινο ( κεχριμπαρί)  
 SB-COL2 : Μπλε 
 SB-COL3 : Βιολετί 
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Λειτουργία Ρύθμισης Παραμέτρων (Set Mode) 

Ρύθμιση Φωτεινότητας   (DIMMER) 
 
H λειτουργία αυτή παρέχει καλύτερη ορατότητα στην οθόνη ρυθμίζοντας την φωτεινότητα της  στο σκο-
τάδι. 

( Αναφερθείτε στη σελίδα 27 για τον τρόπο πρόσβασης στην λειτουργία Ρυθμίσεων ) 

 
1. Η ένδειξη [LAMP 4] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
 
2. Περιστρέφοντας  τον επιλογέα η ένδειξη στην οθόνη 

αλλάζει όπως εμφανίζεται στο διπλανό σχήμα  και η 
ρύθμιση της ρύθμισης φωτεινότητας αλλάζει . Είναι πο-
λύ φωτεινή στη ρύθμιση 4 και θα χαμηλώνει με τις ρυθ-
μίσεις 3-2-1.  

Ρύθμιση Χαρακτηριστικού Κλήση (Στη λειτουργία Packet) 
 
H λειτουργία μας παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης του χαρακτηριστικού του σταθμού σας για την 
εκπομπή του όταν λειτουργείτε σε κατάσταση Packet. Είναι διαθέσιμοι για την καταχώρηση του χαρα-
κτηριστικού  39 χαρακτήρες A-Z  και 0-9 

 
1. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη [C] να αναβοσβήνει 
 
 
2. Περιστρέψτε τον επιλογέα για την επιλογή του χαρακτή-

ρα που θέλετε να εισάγετε. 
 
3. Πατώντας το πλήκτρο [BAND] ο χαρακτήρας παύει να 

αναβοσβήνει και καταχωρείται. Ένας ίδιος χαρακτήρας 
με αυτόν που καταχωρήσατε αναβοσβήνει στην αμέσως 
δεξιά θέση έτοιμος για εισαγωγή 

 
4. Καταχωρείτε με το πλήκτρο [BAND] (επαναλαμβάνοντας 

την ίδια διαδικασία). Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 6 
ψηφία. 

 
5. Πατώντας το πλήκτρο [CALL] κατά την διάρκεια της ει-

σαγωγής θα διαγράψετε όλους τους καταχωρημένους 
χαρακτήρες.  
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Λειτουργία Ρύθμισης Παραμέτρων (Set Mode) 

Ρύθμιση Ταχύτητας Εκπομπής (Στη λειτουργία Packet) 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ταχύτητα εκπομπής όταν λειτουργείτε σε 
packet. 

( Αναφερθείτε στη σελίδα 27 για τον τρόπο πρόσβασης στην λειτουργία Ρυθμίσεων ) 

 
1. Η ένδειξη [HB 1200] εμφανίζεται στην οθόνη. 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη αλλάζει όπως φαί-

νεται στο διπλανό σχήμα και μαζί αλλάζει και ρύθμιση της 
ταχύτητας εκπομπής κατά την λειτουργία σε κατάσταση 
packet :  

 [HB 1200] : H ταχύτητα εκπομπής ρυθμίζεται σε 1200bps  
 [HB 9600] : H ταχύτητα εκπομπής ρυθμίζεται σε 9600bps 

Ρύθμιση του διαστήματος αποστολής στίγματος (για  επικοινωνία 
Γεωγραφικής Τοποθεσίας (GPS) / A.P.R.S.®) 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το διάστημα της αποστολής στίγματος Γεωγρα-
φικής Τοποθεσίας του GPS όταν είναι σε λειτουργία  ο τρόπος επικοινωνίας που χρειάζεται αυτά τα 
δεδομένα (A.P.R.S κ.λπ)   

 
1. Η ένδειξη [BCON 0 ] εμφανίζεται στην οθόνη. ∆εν γίνεται 

εκπομπή σε αυτή την ρύθμιση 
 
2. Περιστρέφοντας τον επιλογέα η ένδειξη της οθόνης αλλά-

ζει όπως φαίνεται παρακάτω και μαζί της αλλάζει και η 
ρύθμιση του χρόνου αποστολής του στίγματος. 

Οι ρυθμίσεις για το χαρακτηριστικό κλήσης , τη ρύθμιση ταχύτητας της εκπομπής και αυτή του δια-
στήματος εκπομπής στίγματος θα μεταδοθούν προς το TNC (EJ-50U)  κατά την λειτουργία αντιγρα-
φής (CLONE) του TNC. 
Η λειτουργία του TNC θα παραμείνει αμετάβλητη μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή του TNC. 
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Χρήσιμες Λειτουργίες 

Εναλλαγή μπάντας λήψης 
 
Αυτή η λειτουργία μας επιτρέπει να επιλέξουμε την μπάντα (περιοχή) της λήψης. Στην μεριά VHF μπορεί 
να ληφθεί η μπάντα ραδιοφωνίας των FM. Κατά την διάρκεια λειτουργίας σε κατάσταση VFO. 

 
1. Αφού πατήσετε το πλήκτρο [FUNC]  και ενώ στην οθό-

νη φαίνεται η ένδειξη [F] πατήστε το πλήκτρο [CALL] .            
 Στην μεριά των VHF η περιοχή λήψης αλλάζει από 
αυτή των 144 MHz στη μπάντα λήψης ραδιοφωνίας 
των FM. 

Ταυτόχρονη Λήψη V-V/U-U 
 
H λειτουργία μας παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης της ίδιας μπάντας και στην κυρίως και 
στην δευτερεύουσα μπάντα. 

 
1. Αφού πατήσετε το πλήκτρο [FUNC] και ενώ στην οθόνη 

φαίνεται η ένδειξη [F] πατήστε το πλήκτρο [BAND] . Η 
ένδειξη της δευτερεύουσας (SUB)  μπάντας αλλάζει 
στην ίδια μπάντα συχνοτήτων που εμφανίζεται στην κυ-
ρίως  (MAIN) περιοχή λήψης. Η εξορισμού συχνότητα 
στην δευτερεύουσα μπάντα είναι η εξορισμού συχνότητα 
του VFO.  

 
2. Για να αλλάξετε συχνότητα ή ρυθμίσεις στην δευτερεύ-

ουσα (SUB) μπάντα αλλάξτε την δευτερεύουσα (SUB) 
μπάντα σε ένδειξη κυρίως (MAIN) μπάντας πατώντας το 
πλήκτρο [BAND] πριν την χρήση της.  

 
3. Πατώντας ξανά το πλήκτρο [BAND] μετά το πάτημα του 

πλήκτρου [FUNC]  η ένδειξη επιστρέφει στην κανονική 
απεικόνιση V-U. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : H  δευτερεύουσα μπάντα (SUB) λήψης τίθεται εκτός 
λειτουργίας κατά την λειτουργία V-V/U-U 
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Χρήσιμες Λειτουργίες  

Λειτουργία με μια μπάντα 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να λειτουργείτε τον πομποδέκτη σας με μια μπάντα VHF ή 
UHF “ κλείνοντας” την ένδειξη στην δευτερεύουσα (SUB) μπάντα. 

 
1. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [FUNC] πατήστε το 

πλήκτρο [BAND]. H ένδειξη της δευτερεύουσας (SUB) 
μπάντας σβήνει και η λειτουργία της αναστέλλεται προσω-
ρινά. Ενώ λειτουργείτε σε κατάσταση V-V/U-U δεν μπορεί-
τε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία σε μια μπάντα. 

 

Λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού VFO 
 
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει τον προγραμματισμό διαφόρων αυτομάτων ρυθμίσεων σε 
κάποιο φάσμα συχνότητας στην κατάσταση λειτουργίας VFO. Είναι χρήσιμο για την γρήγορη πρό-
σβαση στους επαναλήπτες. 

 
1. Προγραμματίστε στο κανάλι μνήμης [AL] το κάτω όριο 

συχνότητας του φάσματος που θέλετε μαζί με τις υπό-
λοιπες παραμέτρους όπως π.χ την μετατόπιση συχνό-
τητας του επαναλήπτη (shift) τον τόνο CTCSS, ο προ-
γραμματισμός γίνεται σε κατάσταση λειτουργίας μνήμης 
(κοιτάξτε στη σελίδα 19). Τα στοιχεία που μπορούν να 
προγραμματιστούν είναι συχνότητα - φορά μετατόπισης  
- συχνότητα μετατόπισης - συχνότητα κωδικοποιητή 
τόνου (ENC) και τις διάφορες ρυθμίσεις του - την συχνό-
τητα του αποκωδικοποιητή (DEC) και τις διάφορες ρυθ-
μίσεις του - καθώς και τις ρυθμίσεις DESDEC. 

 
2. Όπως και παραπάνω ρυθμίστε στο κανάλι μνήμης [AH] 

το άνω όριο συχνότητας του φάσματος που θέλετε. Α-
γνοήστε άλλες ρυθμίσεις όπως τους τόνους CTCSS ή 
την συχνότητας μετατόπισης ή τον τόνου του επαναλή-
πτη. 

 
3. Στην κατάσταση λειτουργίας VFO, ότι ρυθμίσεις έχουν 

προγραμματιστεί  στην μνήμη AL ρυθμίζονται αυτόματα 
για τη ζώνη  συχνοτήτων που βρίσκονται μεταξύ του AL 
και AH.  Είναι δυνατή η προσωρινή αλλαγή των ρυθμί-
σεων  μεταξύ των AL και AH αλλά μόλις αλλάξει η συ-
χνότητα με την περιστροφή του επιλογέα θα αποκατα-
σταθούν όλες οι εκ των προτέρων ρυθμίσεις.  

 
4. Για να αναιρέσετε αυτή τη λειτουργία διαγράψτε τα στοι-

χεία του καναλιού μνήμης AL όπως αναφαίρετε στη σε-
λίδα 21. 
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Λειτουργία Σάρωσης (Scan) 
Χρησιμοποιείστε την λειτουργία αυτή για την αναζήτηση σημάτων. Είναι διαθέσιμοι 6 διαφορετικοί τύποι 
σάρωσης στην μονάδα σας. Στις ρυθμίσεις παραμέτρων (set mode) επιλέξτε την ρύθμιση TIMER ή την 
BUSY για να καθορίσετε την συνθήκη συνέχισης της σάρωσης. Εάν έχει ρυθμιστεί Τονικό CTCSS (TSQ) 
ή DCS squelch ο ήχος μπορεί να ακουστεί μόνο όταν το εισερχόμενο σήμα έχει τόνο/κωδικό ίδιο με αυτό 
που έχει ρυθμιστεί. ∆ιαφορετικά η σάρωση σταματά αλλά δεν θα ακουστεί audio από το μεγάφωνο. Η 
φορά της σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μπορεί να αλλάζει κατά την διάρκεια της σάρωσης 
περιστρέφοντας τον επιλογέα ή πιέζοντας τα Up/Down του μικροφώνου σας προς την κατεύθυνση που 
επιθυμείτε. 

• Σάρωση VFO 
 

1. “Μπείτε” σε κατάσταση λειτουργίας VFO. 
 
2. Πατήστε το Up (για να πάτε προς τα επάνω) ή το Down 

(για να πάτε προς τα κάτω) για περισσότερο από 1’’ 
αλλά λιγότερο από 2’’ ,διαφορετικά πατήστε το πλήκτρο 
H/L για περισσότερο από 2’’. 

 
3. Η σάρωση αρχίζει. Σταματάει στην συχνότητα που ανι-

χνεύεται κάποιο εισερχόμενο σήμα και συνεχίζει την σά-
ρωση αναλόγως με την ρύθμιση της συνθήκης συνέχι-
σης της σάρωσης.  

 
4. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των Up/Down 

- H/L και BAND για έξοδο από την σάρωση. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πατώντας το πλήκτρο Up/Down για περισσότερο από 2’’ αλλάζει η συχνό-
τητα για όσο διάστημα κρατάτε το πλήκτρο πατημένο. 
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Χρήσιμες Λειτουργίες  

• Σάρωση Μνήμης 
 
Σαρώνει όλες τις θέσεις (κανάλια) της μνήμης εκτός εάν έχει ενεργοποιηθεί για κάποιο δεδομένο κα-
νάλι μνήμης η λειτουργία παράληψης (skip). 

 
1. “ Μπείτε” σε κατάσταση λειτουργίας μνήμης. 
 
2. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή της σάρωσης VFO. Χρη-

σιμοποιήστε τα Up/Down για εντολές, διαφορετικά πατή-
στε το πλήκτρο H/L για περισσότερο από 2’’. 

Περιοχή Σάρωσης Μνήμης 
 
Αποκλειστική σάρωση για VHF/UHF: 
Εάν η σάρωση ξεκινήσει κάπου μεταξύ των θέσεων μνήμης 00 και 
79 η σάρωση γίνεται μόνο μέσα σε αυτά τα όρια. 
 
Μικτή Σάρωση για V/U: 
Εάν η σάρωση ξεκινήσει κάπου μεταξύ των θέσεων μνήμης 100 και 
139 η σάρωση γίνεται μόνο μέσα σε αυτά τα όρια. 

• Ρύθμιση παράληψης καναλιού (Skip) 
 
Εάν σε μια θέση μνήμης ενεργοποιήσουμε την λειτουργία παράλη-
ψης θα εξαιρεθεί από την σάρωση κατά την λειτουργία της Σάρωσης 
Μνήμης. Αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και μετά 
τον προγραμματισμό της μνήμης. 
 

1. Πατήστε το πλήκτρο [FUNC] όταν είστε σε κατάσταση 
λειτουργίας Μνήμης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο V/M 
κατά την διάρκεια που εμφανίζεται η ένδειξη [F]. H ρύθμι-
ση παράληψης για το επιλεγμένο κανάλι έχει τοποθετηθεί. 
Ένα κανάλι μνήμης με ρύθμιση παράληψης δεν εμφανίζει 
το δεκαδικό σημείο(.) Όταν χρησιμοποιείτε την αλφαριθ-
μητική ένδειξη ( το όνομα μνήμης ) θα εμφανίζεται ένα 
δεκαδικό σημείο (.). 

 
2. Για να ακυρώσετε την παράληψη της μνήμης επαναλάβε-

τε το 1ο βήμα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Τα κανάλια CALL– PL - PH - AL - AH και το κανάλι 99 (ch.99) πάντοτε πα-
ραλείπονται από την σάρωση. 
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• Σάρωση Τόνου  
 
Η λειτουργία αυτή αναζητά έναν CTCSS τόνο που μπορεί να έχει  ένα 
εισερχόμενο σήμα. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο όταν ψάχνετε 
για τον υπότονο ενός αναμεταδότη ή για να επικοινωνήσετε με έναν 
σταθμό που χρησιμοποιεί τονικό squelch (TSQ). 
 

1. Πατήστε το πλήκτρο TS/DCS για να μπείτε στην λειτουργία 
αποκωδικοποίησης CTCSS. Πιέστε μέχρι να εμφανιστεί η 
ένδειξη TSQ.  

 
2. Πατήστε το  Up/Down του μικροφώνου για περισσότερο από 

1’’ αλλά όχι περισσότερο από 2’’ για να αρχίσει η σάρωση . 
Σαρώνει 38 τόνους στη σειρά.  

 
3. Κατά την σάρωση αναβοσβήνει το δεκαδικό σημείο στην συ-

χνότητα του τόνου. Η σάρωση τόνου σταματάει μόλις εντοπι-
στεί ο τόνος που ταιριάζει. 

 
4. Η σάρωση τόνου δεν θα συνεχιστεί εκτός αν επαναληφθεί η 

διαδικασία του 2ου βήματος. 
 
5. Για να σταματήσετε πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός 

από τα Up/Down). 

Χρήσιμες Λειτουργίες  

• Προγραμματισμένη Σάρωση  
 
Αυτή η σάρωση είναι ένας τύπος σάρωσης VFO που γίνεται με ρύθμιση 
του φάσματος συχνότητας της σάρωσης στα κανάλια μνήμης PH και PL. 
H σάρωση πραγματοποιείται μόνο μεταξύ αυτών των δύο ορίων συχνο-
τήτων. Εάν ρυθμιστούν καταλλήλως τα PH και PL θα είναι διαθέσιμες 
μέχρι 3 περιοχές συχνοτήτων οι οποίες είναι : L-PH , PL-PH και PH-H  
 

1. “Μπείτε” στην κατάσταση λειτουργίας VFO και ρυθμίστε τις 
συχνότητες PL και PH στις προοριζόμενες θέσεις μνήμης 
αναφερθείτε στην ρύθμιση Μνήμης για την κατάλληλη ακο-
λουθία χειρισμών.  

 
2. Επιστρέψτε στην κατάσταση λειτουργίας VFO πατώντας το 

πλήκτρο V/M. Ρυθμίστε το VFO σε συχνότητα μέσα στα όρια 
της προγραμματισμένης σάρωσης. 

 
3. Πιέστε το πλήκτρο MHz για περισσότερο από 1’’ για να αρχί-

σει η σάρωση. Κατά την διάρκεια της σάρωσης το δεκαδικό 
ψηφίο αναβοσβήνει όπως φαίνεται στο σχήμα δεξιά. 

 
4. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ή τα πλήκτρα Up/Down για να 

αλλάξετε την φορά της σάρωσης. Πατήστε οποιοδήποτε άλλο 
πλήκτρο (εκτός των Up/Down) για να βγείτε από την προ-
γραμματισμένη σάρωση. 
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Χρήσιμες Λειτουργίες  

• Σάρωση DCS 
 
Ίδια με αυτή του τόνου αλλά για σάρωση κωδικού DCS 
 

1. Ενώ είστε στη ρύθμιση DCS, πατήστε για περισσότερο από 
1’’ το Up./Down αλλά όχι περισσότερο από 2’’ για να αρχί-
σει η σάρωση. ( Σαρώνονται 105 DCS κωδικοί στη σειρά). 
• Κατά την διάρκεια της σάρωσης το δεκαδικό σημείο της 
τάξης του 1 MHz αναβοσβήνει. 

• Η σάρωση  σταματάει μόλις εντοπιστεί ο κωδικός που 
ταιριάζει. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Μετά το σταμάτημα της σάρωσης , δεν θα συνεχίσει εκτός εάν περιστρέ-
ψουμε τον επιλογέα ή πατήσουμε το πλήκτρο Up/Down 

 
2. Όταν τελειώσει η σάρωση πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο 

εκτός του Up/Down για να ακυρώσετε την λειτουργία της 
σάρωσης. 

Λειτουργία Κλειδώματος Πλήκτρων  
 
Η λειτουργία αυτή κλειδώνει τα πλήκτρα για να αποφύγουμε τυχαί-
ες αλλαγές που δεν θέλουμε. 
 

1. Πατήστε το πλήκτρο [FUNC] και μετά το TS/DCS κατά 
την διάρκεια της εμφάνισης της ένδειξης [F]. 

 
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη :  
 
3. Με ενεργοποιημένη αυτή την λειτουργία μπορούμε να 

έχουμε πρόσβαση μόνο στις παρακάτω εντολές:  
• PTT 
• FUNC+TS/DS για ακύρωση του κλειδώματος 
• Λειτουργία Επιτήρησης (Monitor για ακύρωση του 

squelch για την λήψη ασθενών σημάτων) 
• Ρύθμιση του Squelch 
• Ρύθμιση της Έντασης ήχου 

 Ριπή Τόνου  
 
Η λειτουργία αυτή είναι για να προειδοποιηθεί το άλλο μέρος με την προσθήκη ενός τόνου στο εκπε-
μπόμενο  σήμα. 

• Όταν πατιούνται συγχρόνως το PTT και το Down εκπέμπεται ένα σήμα τόνου. 
• Το εξορισμού είναι ένας τόνος προειδοποίησης. Ο τόνος που εκπέμπεται μπορεί να αλλαχτεί στις 
ρυθμίσεις. 

• Για το μοντέλο DR-635E εκπέμπεται εξορισμού μια ριπή τόνου των 1750Hz έτσι ώστε να ανοίξει 
ένας επαναλήπτης με τον τόνο αυτό. 
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Λειτουργία Λήψης ΑΜ 
 
Αυτή η κατάσταση λειτουργίας μας επιτρέπει να λαμβάνουμε σήματα σε 
διαμόρφωση AM.. 
 

1. Πατήστε το πλήκτρο TS/DCS ενώ κρατάτε πατημένο πατημέ-
νο το πλήκτρο [FUNC]. H ένδειξη [ΑΜ] εμφανίζεται στην οθό-
νη για να μας δείξει ότι η μονάδα είναι σε κατάσταση λήψης 
σημάτων σε διαμόρφωση ΑΜ.  

 
2. Επαναλάβατε την διαδικασία του 1ου βήματος για να επιστρέ-

ψετε στην κατάσταση λειτουργίας FM. Όταν έχει ρυθμιστεί 
κατάσταση λειτουργίας λήψης ΑΜ η εκπομπή χρησιμοποιεί 
την FM διαμόρφωση έστω και αν εξακολουθεί να εμφανίζεται 
η ένδειξη ΑΜ. 

 

Χρήσιμες Λειτουργίες  

Λειτουργία Στενής Μπάντας (Narrow Band) 
 
  
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο σε περιοχές όπου είναι σε χρήση 
το στενό εύρος μπάντας. 
 

1. Πατήστε το πλήκτρο MHz μαζί με το πλήκτρο [FUNC]. Στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Nar] για να μας δείξει ότι η μο-
νάδα είναι σε κατάσταση λειτουργίας στενού εύρους μπά-
ντας. 

 
2. Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία για να επιστρέψετε στην 

κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Στην κατάσταση λειτουργίας στενού εύρους (NARROW) η ενίσχυση του 
μικροφώνου κατά την διάρκεια της εκπομπής και το φάσμα  αποδιαμόρ-
φωσης  κατά την λήψη θα είναι χαμηλότερα. 
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Τονικό (CTCSS) squelch και DCS 
 
1. Πατήστε το πλήκτρο [TS/DCS]. Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες 

ρυθμίσεις με τις ενδείξεις T/SQ/DCS και τη σχετική συχνότητα -  
κωδικό. Πατήστε το ίδιο πλήκτρο για να επιλέξετε τη ρύθμιση T/
SQ/DCS. 

2. Οι αριθμοί (π.χ 88.5) αντιπροσωπεύουν την συχνότητα CTCSS 
σε Hz. Όταν εμφανίζεται μόνο με την ένδειξη [Τ], η μονάδα εκ-
πέμπει τον υπότονο με το πάτημα του PTT (κωδικοποιεί) και 
ενεργοποιείται η πρόσβαση στον επαναλήπτη (υποθέτοντας ότι 
ο επαναλήπτης χρησιμοποιεί τον υπότονο των 88.8Hz). 

3. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο ([TS/DCS]) έτσι ώστε να εμφανι-
στεί στην οθόνη η ένδειξη [SQ]. Η ένδειξη συχνότητας που θα 
εμφανιστεί θα είναι αυτή του αποκωδικοποιητή CTCSS. Η λει-
τουργία αυτή ενεργοποιεί το CTCSS squelch (ή Τονικό Squelch, 
TSQ). 

4. Ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο έτσι ώστε να εμφανιστεί ένας 
3ψήφιος αριθμός και η ένδειξη DCS. H λειτουργία αυτή ενεργο-
ποιεί την κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση  DCS. 

Επιλεκτική Επικοινωνία 
Πολλοί επαναλήπτες απαιτούν ένα τόνο CTCSS ή μια ρύθμιση στον κωδικοποιητή DCS σαν ένα “κλειδί” 
για την πρόσβαση σε ένα σύστημα επαναλήπτη ή σε έναν δέκτη που χρησιμοποιεί τονικό (TSQ) ή DCS 
squelch, για τον λόγο αυτό η επικοινωνία αυτού του τύπου λέγεται “επιλεκτική επικοινωνία”. Μερικές φο-
ρές  χαρακτηριστικά όπως το CTCSS ή του αποκωδικοποιητή DCS χρησιμοποιούνται στην έξοδο ενός 
επαναλήπτη έτσι ώστε να ανοίξει ένα squelch. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας ανεξαρτήτως από την 
κύρια κατάσταση του squelch,το audio μπορεί να ακουστεί MONO όταν ληφθεί ένας τόνος/κωδικός που 
ταιριάζει. ∆εν είναι δυνατός ο συνδυασμός τονικού (CTCSS) squelch και της λειτουργίας DCS, έτσι μόνο 
μία από τις δυο αυτές λειτουργίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια δεδομένη συχνότητα.   

Για τα βήματα 2-4 περιστρέψτε τον επιλογέα ή πιέστε το Up/Down του μικροφώνου για να αλλάξετε την 
συχνότητα του υπότονου ή τον κωδικό DCS. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των (TS/DCS ή το Up/
Down του μικροφώνου) για την εισαγωγή του υπότονου/κωδικού και την επιστροφή σε κανονική κατάστα-
ση λειτουργίας. Η ένδειξη T/SQ/DCS θα παραμείνει στην οθόνη για να σας δείχνει την επιλεγμένη κατά-
σταση λειτουργίας. Για έξοδο απλά χρησιμοποιείστε το πλήκτρο [TS/DCS] πατώντας το μέχρι να σβήσει η 
ένδειξη κατάστασης T/TQ/DCS από την οθόνη. 
 
Οι συχνότητες κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή CTCSS μπορεί να είναι διαφορετικές. Η ρύθμιση της 
συχνότητας κωδικοποίησης σχετίζεται αυτόματα με την ρύθμιση αποκωδικοποίησης, αλλά η ρύθμιση της 
αποκωδικοποίησης δεν επηρεάζει την κωδικοποίηση. Είναι διαθέσιμοι 38 διαφορετικοί τόνοι όπως φαίνε-
ται στο παρακάτω διάγραμμα. Οι κωδικοί DCS κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης δεν μπορούν να δια-
χωριστούν και είναι επιλέξιμοι από τους 105 διαθέσιμους κωδικούς όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 
στην επόμενη σελίδα. 
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Επιλεκτική Επικοινωνία 

Ρύθμιση DET 
 
Εάν προτιμάται ο τρόπος λειτουργία DET κατά την κατάσταση λειτουργίας DCS, πατήστε το πλήκτροH/L 
κατά την διάρκεια της εμφάνισης του κωδικού DCS στην λειτουργία ρύθμισης. Παρατηρείστε την εμφάνι-
ση του δεκαδικού σημείου (.), κατόπιν ακολουθείστε την περιγραφόμενη διαδικασία για την ρύθμιση της 
παραμέτρου και την έξοδο σας από την ρύθμιση. 
 
Το DET κατά την λειτουργία DCS αντιπροσωπεύει την λειτουργία Ανίχνευση - Μόνο (Detect-Only). Στην 
λειτουργία DCS το εκπεμπόμενο σήμα μεταφέρει ένα ψηφιακό κωδικό όπως π.χ 001010000  καθοριζόμε-
νο από την ρύθμιση του 3ψήφιου κωδικού όπως 123,124 κ.λπ. Αυτή η ροή πληροφορίας διαμορφώνεται 
με μία υπο-ακουστική συχνότητα. Στη μεριά της λήψης τώρα, όπως ακριβώς και στο τονικό squelch 
(TSQ) ανιχνεύεται αυτή η ροή και καθορίζεται η λειτουργία του squelch. Η ροή του κωδικού DCS εκπέ-
μπεται ολότελα μέσα από την επικοινωνία όπως και ένας υπότονος CTCSS ( στην περίπτωση του 
CTCSS σαν ένα απλός συνεχής τόνος , αντίθετα με το κωδικό DCS που είναι μια ψηφιακά κωδικοποιημέ-
νη ροή). 
 
Είναι απαραίτητο ο δέκτης να λαμβάνει σωστά και ΣΥΝΕΧΩΣ αυτήν την ψηφιακή ροή DCS για να κρατάει 
ανοικτό το squelch, ειδάλλως η CPU θα λαμβάνει το σήμα ως ανεπιθύμητο και θα κλείνει το squelch. Αλ-
λά μερικές φορές λόγω του θορύβου ή του χαμηλού σήματος είναι δύσκολη η συνεχής λήψης της ροής 
DCS. Ενεργοποιώντας την λειτουργία DET (ανίχνευσης - μόνο) ο δέκτης ανοίγει το squelch όταν ληφθεί η 
πρώτη ταιριαστή ροή DCS, ύστερα από αυτό, ανεξαρτήτως της κατάστασης των κωδικών DCS, το 
squelch παραμένει ανοικτό. 
 
Πλεονεκτήματα του DET 
 
Ενεργοποιεί την λειτουργία του DCS squelch ακόμη και με δύσκολες συνθήκες λήψης, ανοίγοντας το 
squelch μόνο όταν λαμβάνεται ένα σήμα με ένα σωστό κωδικό DCS. 
 
Μειονεκτήματα του DET 
 
Κατά την ενεργοποίηση  , υποθέστε ότι 2 σταθμοί μοιράζονται το ίδιο κανάλι χρησιμοποιώντας την τεχνι-
κή επιλεκτικής κλήσης DCS  και εκπέμπουν ταυτόχρονα. Αφού ο σταθμός Α με το αντίστοιχο DCS χαθεί, 
μπορεί ακόμη να ακούτε το σταθμό Β αν και δεν μπορεί να ανοίξει το DCS squelch με τον τόνο του, λόγω 
του ότι έχει παραμείνει ανοικτό (το squelch) από τον σταθμό Α. 
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Επικοινωνία Ψηφιακής Φωνής (DR-635T Μόνο) 
 
Εγκαθιστώντας την έξτρα ψηφιακή μονάδα  EJ-47U μπορείτε να πραγμα-
τοποιήσετε  επικοινωνία ψηφιακής φωνής. 

 
1. Τοποθετήστε την πλακέτα EJ-47U στην υποδοχή CN3 της μο-

νάδας σας. 
 
2. Πατήστε το πλήκτρο [FUNC] και μετά πατήστε το πλήκτρο SQL 

όσο εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [F] . Στην οθόνη σας θα 
εμφανιστεί η ένδειξη  

 
3. Πατήστε το πλήκτρο [FUNC] ή το PTT του μικροφώνου σας για 

να μπείτε σε λειτουργία ψηφιακής επικοινωνίας. Επαναλάβατε 
το 2ο βήμα για να βγείτε από την επικοινωνία ψηφιακής φωνής 
και να επιστρέψετε στην κανονική αναλογική FM λειτουργία. 

 
4. Για να ακυρώσετε την κατάσταση λειτουργίας ψηφιακής επικοι-

νωνίας , πατήστε το πλήκτρο [SQL]  κατά την παρουσίαση στην 
οθόνη κωδικών κατά την διάρκεια του 2ου βήματος 

Επιλεκτική Επικοινωνία 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Κατά την ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης παρουσιάζεται στην οθόνη 
ένας κωδικός που αλλάζει με την περιστροφή του επιλογέα αλλά δεν επη-
ρεάζει την λειτουργία της πλακέτας EJ-47U. Παρακαλούμε αγνοήστε αυ-
τήν  διαδικασία ρύθμισης. Η λειτουργία ψηφιακής φωνής μπορεί να απα-
γορεύεται ή και να χρειάζεται ειδικού τύπου αδείας σταθμού σε ορισμένες 
περιοχές συχνοτήτων. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πριν να την χρησιμοποιήσετε. 
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Ειδικές Λειτουργίες 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΛΟΠΗΣ 
 

Ο συναγερμός αυτός χρησιμοποιεί έναν ήχο όταν προσπαθήσει κάποιος να αποσυνδέσει την μονάδα με 
έναν όχι σωστό τρόπο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν εγκαθίσταται ο πομποδέκτης σε ένα όχημα. 
 
Σύνδεση , ρύθμιση και λειτουργία 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας με 
την μπαταρία του οχήματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας χρειά-
ζεται συνεχώς τάση για να ενεργοποιήσει αυτήν την λειτουργία. Για τον 
ίδιο λόγο πρέπει να απενεργοποιήσετε (αν έχει ενεργοποιηθεί) την λει-
τουργία ACC ON/OFF. 

 
1. Συνδέστε το καλώδιο του συναγερμού. (Υπάρχουν δυο τρόποι 

υλοποίησης) 
 

1. Τροποποιήστε και εισάγετε ένα στέρεο βύσμα 3,5 Ø για τον 
συναγερμό στην υποδοχή SP που βρίσκεται στο πίσω μέρος 
του πομποδέκτη όπως δείχνει η εικόνα. Η υλοποίηση αυτή 
συνίσταται για εγκατάσταση επί οχήματος, για εύκολη αφαίρε-
ση του καλωδίου. 

 
2. Τροποποιήστε και εισάγετε το παρεχόμενο καλώδιο UX1290A 
στην εσωτερική υποδοχή CN10. Η υλοποίηση αυτή συνίστα-
ται για μια όχι-μόνιμη εγκατάσταση. Επιλέγοντας αυτήν την 
εγκατάσταση το μεγάφωνο παραμένει ενεργό, όπως έχει ρυθ-
μιστεί είτε το εσωτερικό είτε το εξωτερικό.    

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το καλώ-
διο του συναγερμού στο τιμόνι όπως δείχνει 
το σχήμα.   
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3. Ρυθμίστε το SCR-ON στην λειτουργία ρυθμίσεων παραμέτρων. 
Η ένδειξη [*] θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

 
4. Σβήστε την μονάδα. Η λειτουργία του αντικλεπτικού συναγερ-

μού ενεργοποιείται και το κόκκινο ενδεικτικό ΤΧ θα αρχίσει να 
φωτίζει. 

 
5. Για να την απενεργοποιήσετε , ανάψτε την μονάδα και ρυθμίστε 

την λειτουργία SCR-OFF στην λειτουργία ρυθμίσεων παραμέ-
τρων. 

Ειδικές Λειτουργίες 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
• Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την 
τροφοδοσία αφού έχετε συνδέσει το καλώδιο του συναγερμού. 
(Συνδέοντας το μετά το κλείσιμο της τροφοδοσίας υπάρχει περίπτωση 
να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός). 

• Ο συναγερμός δεν θα είναι ενεργός εκτός αν σβήσει η τροφοδοσία μέ-
σω του διακόπτη PWR). 

• Η λειτουργία του συναγερμού δεν θα λειτουργήσει εάν η τροφοδοσία 
είναι OFF στην λειτουργία ελέγχου τροφοδοσίας ACC. 

• To καλώδιο συναγερμού Α/Β που παρέχεται με το DR-135/435 δεν είναι 
συμβατό με αυτή την μονάδα. 

Πως λειτουργεί ο συναγερμός. 
 
Όταν το καλώδιο συναγερμού αφαιρεθεί από την υποδοχή ή κοπεί χωρίς να ακολουθηθεί η κατάλληλη 
ακολουθία, ο συναγερμός ηχεί για 10 λεπτά. Κατά την διάρκεια του συναγερμού η μονάδα αυτόματα με-
ταβαίνει σε λήψη στο κανάλι μνήμης 99 (ch.99) σύμφωνα με τις προ-προγραμματισμένες ρυθμίσεις 
(δεχόμενος TSQ/DCS) 
 

Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του συναγερμού όταν αυτός λειτουργεί 
 
1. Όταν ληφθεί ένα σήμα στο κανάλι μνήμης 99 0 συναγερμός σταματά. Εάν το κανάλι μνήμης 

99 είναι κενό η μονάδα συνεχίζει να παρακολουθεί την συχνότητα στο κύριο (MAIN) VFO. 
Το άνοιγμα της μονάδας με πατημένο το πλήκτρο [SQL] σταματά επίσης τον συναγερμό. 

 
2. Εάν σβήσετε πάλι την τροφοδοσία , η ρύθμιση του συναγερμού συνεχίζει  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  To χαρακτηριστικό του συναγερμού κλοπής στην έκδοση του DR-635TA λει-
τουργεί λίγο διαφορετικά. 

1. Όταν ο συναγερμός ξεκινήσει, η μονάδα εναλλάσσει μεταξύ εκπομπής και 
λήψης στο κανάλι μνήμης 99 κάθε 5’’ για 5 λεπτά. 

2. Η ρύθμιση και ο χειρισμός της λειτουργίας είναι ο ίδιος όπως και στις άλλες 
εκδόσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό σας επιτρέπει τον έλεγχο και την παρακο-
λούθηση του συναγερμού από μακριά χρησιμοποιώντας το κανάλι 99 σε κα-
τάσταση λειτουργίας μνήμης. 
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Ειδικές Λειτουργίες 

Ρύθμιση του χρόνου έναρξης συναγερμού 
 

Επιλέξτε αυτόν τον χειρισμό όταν θελήσετε μια περίοδο καθυστέρησης. 
 
1. Μπείτε στην λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων όπως περιγρά-

φηκε πρωτύτερα και επιλέξτε την παράμετρο SCR-DLY. Ακο-
λουθήστε τις οδηγίες που δόθηκαν προηγουμένως για να 
ρυθμίσετε. 

2. Σβήστε την μονάδα. Η ένδειξη της οθόνης θα χαθεί αλλά ο 
φωτισμός της μένει αναμμένος. Μετά 20’’ το κόκκινο led εκπο-
μπής (TX) θα φωτίσει, ο φωτισμός θα χαμηλώσει και ο συνα-
γερμός θα αρχίσει να λειτουργεί. Το σύστημα δεν θα λειτουρ-
γήσει κατά την διάρκεια της περιόδου «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» 
των 20’’. 

3.  Ο συναγερμός ηχεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες όπως περι-
γράφηκε πιο πάνω. Το μόνο που αλλάζει είναι η περίοδος 
καθυστέρησης των 20’’. Κατά την διάρκεια των 20’’ ανάβει 
μόνο ο φωτισμός της οθόνης. Για να ακυρώσετε τον συναγερ-
μό κατά την διάρκεια της καθυστέρησης ανάψτε το μηχάνημα 
με πατημένο το πλήκτρο [SQL].      

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Παρακαλούμε ρυθμίστε τις παραμέτρους στο στοιχείο ρύθμισης SCR-OFF 
κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ    : Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το αυτοκόλλητο που περιέχετε και υποδεικνύει 
ότι έχετε εγκαταστήσει τον συναγερμό κλοπής.  
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Ειδικές Λειτουργίες 

Καλώδιο Αντιγραφής. 
 
Το χαρακτηριστικό αυτό θα σας επιτρέψει την αντιγραφή των προγραμματισμένων δεδομένων  και παρα-
μέτρων  που βρίσκονται στην κύρια μονάδα (master) σε μια άλλη δευτερεύουσα μονάδα (slave). 

Σύνδεση 
 
Φτιάξτε ένα καλώδιο αντιγραφής χρησιμοποιώντας ένα βύσμα μίνι στέρεο των 3,5mm όπως φαίνεται στο 
παραπάνω σχέδιο. Προγραμματίστε την κύρια (MASTER) μονάδα όπως θέλετε. Σβήστε και τις δυο συ-
σκευές. Συνδέστε το καλώδιο αντιγραφής στην υποδοχή DATA και των δυο συσκευών. Ανάψτε και τους 
δυο πομποδέκτες αφότου έχετε συνδέσει το καλώδιο αντιγραφής. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η σύνδεση του καλωδίου αντιγραφής γίνεται με ΣΒΗΣΤΑ τα μηχανήματα. 

 
Ρύθμιση από την μεριά της μονάδας Slave  
 

1. Μπείτε σε κατάσταση λήψης (VFO ή Μνήμης). Αποφύ-
γετε την ταχύτητα λήψης δεδομένων των 9600bps. 

 
2. Όταν λαμβάνονται τα δεδομένα αντιγραφής στην οθόνη 

εμφανίζεται η ένδειξη  LD*** 
 
3. Όταν τελειώσει επιτυχώς η μεταφορά των δεδομένων 

στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PASS].  
 
4. Σβήστε τα μηχανήματα. Αποσυνδέστε το καλώδιο και 

επαναλάβατε την διαδικασία για να αντιγράψετε σε ένα 
άλλο μηχάνημα. 
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Ρύθμιση από την μεριά του Master 
 
1. Πατήστε το πλήκτρο [CALL] με το πλήκτρο [FUNC] πατημένο. 

Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CLONE και ο πομποδέ-
κτης θα μπει στην λειτουργία αντιγραφής 

 
2. Πατήστε το PTT. Στην οθόνη τώρα θα εμφανιστεί η ένδειξη 

SD*** και η κύρια (master) συσκευή αρχίζει να στέλνει δεδο-
μένα στην δευτερεύουσα (slave) συσκευή. 

 
3. Όταν τα δεδομένα έχουν μεταφερθεί επιτυχώς θα εμφανιστεί 

στην οθόνη η ένδειξη [PASS] . 
 
4. Η κυρίως (master) συσκευή μπορεί να παραμείνει ανοικτή για 

την επόμενη αντιγραφή. Για να βγείτε από την λειτουργία αντι-
γραφής σβήστε την μονάδα.    

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Μην αποσυνδέσετε ποτέ το καλώδιο κατά την μεταφορά δεδομένων στην 
λειτουργία αντιγραφής. Μην προσπαθήσετε να αντιγράψετε όταν οι μονά-
δες βρίσκονται σε κατάσταση λήψης V-V/U-U 

 

Εάν τα δεδομένα δεν μεταφερθούν με επιτυχία , σβήστε και τις δύο συσκευές, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση 
του καλωδίου είναι σωστή και επαναλάβατε την διαδικασία από την αρχή. 
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Επικοινωνία Packet  
 
H ψηφιακή επικοινωνία Packet είναι ένα σύστημα επικοινωνίας δεδομένων υψηλής ταχύτητας που εκπέ-
μπει ένα «πακέτο» δεδομένων που παράγεται μέσω ενός Η/Υ. Η χρήση των Digi-peaters (σταθμοί ανα-
μετάδοσης) προσφέρει επικοινωνία με μακρινούς (DX)  σταθμούς. Για να επικοινωνήσουμε με λειτουργία 
Packet χρειάζονται εκτός από την μονάδα  ένας υπολογιστής ένα σειριακό καλώδιο DSB-9 και η προαι-
ρετική μονάδα TNC EJ-50U 
 
Χρήση της έξτρα μονάδας EJ-50U 
 
 Σύνδεση της μονάδας EJ-50U με έναν υπολογιστή  
 

1. Συνδέστε την μονάδα EJ-50U και τον κονέκτορα DSUB9 ακολουθώντας το παρακάτω σχε-
διάγραμμα . Το μαύρο αυτοκόλλητο που καλύπτει την θέση του σειριακού κονέκτορα 
DSUB9 μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα αν το σπρώξετε από την μέσα μεριά του σασί.  

 
2. Τοποθετήστε τον κονέκτορα W1 στην υποδοχή της μονάδας EJ-50U 
 
3. Τοποθετήστε τον κονέκτορα W2 της μονάδας EJ=50U στην υποδοχή CN4 της μονάδας  
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4. Συνδέστε την μονάδα EJ-50U  με έναν υπολογιστή. Συνδέστε την υποδοχή RS-232C 
στο πίσω μέρος της μονάδας με ένα σειριακό καλώδιο 1:1 στην σειριακή θύρα του υ-
πολογιστή.    

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Για την σύνδεση την μονάδας με τον υπολογιστή χρησιμοποιήστε ένα 
9πινο  1:1 (straight) καλώδιο (αρσενικό - θηλυκό) 

 
Ρύθμιση  της λειτουργίας Packet   
 

1. Πατήστε το πλήκτρο [FUNC]. Όταν στην οθόνη εμφανί-
ζεται η ένδειξη [F] πατήστε τα πλήκτρα [H/L] και [SQL] 
τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη [TNC] και η 
μονάδα θα μπει σε λειτουργία Packet. Mε την ίδια ακο-
λουθία χειρισμών εγκαταλείπουμε την λειτουργία Packet 
με αποτέλεσμα να σβήσει η ένδειξη [TNC] και η μονάδα 
να επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

 
2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή για να 

στείλετε τις καθορισμένες εντολές για την έναρξη της 
επικοινωνίας Packet. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ     Χρησιμοποιείστε τις εντολές του υπολογιστή σας για να ρυθμίσετε την θύρα RS232C 
 Ταχύτητα ∆εδομένων  : 9600bps - Bit ∆εδομένων : 8bit  - Bit Ισοτιμίας (Parity) : Κανένα 

(None) - Bit ∆ιακοπής (Stop Bit) : 1bit - Έλεγχος Ροής (Flow Control) : Xon/Xoff. 
• Ότι δεδομένα προγραμματιστούν από τον υπολογιστή αποθηκεύονται στην μνήμη της μο-
νάδας και διατηρούνται ακόμη και αν το TNC αφαιρεθεί από τον πομποδέκτη. 

• Η μονάδα TNC δεν είναι εφοδιασμένη με όλη την γκάμα των εντολών που μπορεί να πε-
ριέχει ένα εξωτερικό TNC (Μερικές λειτουργίες μπορεί να είναι περιορισμένες). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : 
• Η επικοινωνία μορφής Packet επηρεάζεται εύκολα από το περιβάλλον εκπομπής/
λήψης ειδικά στην ταχύτητα των 9600bps μπορούν να σημειωθούν σφάλματα κατά 
την επικοινωνία εκτός αν η ένδειξη στο S-meter παρουσιάζεται με όλα τα 
«μπαράκια» δηλαδή έχουμε φουλ ένδειξη λήψης. 

• Εάν είμαστε σε λειτουργία Packet ή σε Λειτουργία Γεωγραφικής Τοποθεσίας (APRS 
κ.λπ) οι υπότονοι ή οι Ψηφιακοί κωδικοί (DCS) δεν εκπέμπονται ακόμη και αν έχει 
προγραμματιστεί μια συχνότητα υπότονου ή ένας ψηφιακός κωδικός (DCS).    
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APRS 
 
Εγκαταστήστε την προαιρετική μονάδα EJ-50U και έναν εξωτερικό δέκτη GPS για να λειτουργήσετε αυ-
τήν την ψηφιακή μορφή επικοινωνίας. Το APRS (Automatic Packet/Position Report System = Αυτόματο 
Σύστημα Αναφοράς Εντοπισμού) είναι λογισμικό το οποίο είναι καταχωρημένο σαν εμπορικό σήμα από 
τον  Bob Bruninga WB4APR. Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να ανιχνεύσετε την θέση ενός κινητού 
σταθμού σε έναν χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή. 
Για τον εντοπισμό ενός κινητού σταθμού μπορεί να χρειαστείτε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το 
πρόγραμμα APRS, τον πομποδέκτη σας και ένα TNC (EJ-50U). Μπορεί να χρειαστείτε επίσης έναν δέ-
κτη GPS ο οποίος πιάνει σήματα από δορυφόρους και σας επιτρέπει να γνωρίζετε το στίγμα σας. 
Το σύστημα APRS θα εκπέμπει δεδομένα που συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο NMEA (National Ma-
rine Electronics Association) από ένα δέκτη GPS. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυα-
κό τόπο που αφορά το APRS (www.taps.org)  
 
To ακρωνύμιο G.P.S σημαίνει Global Position System (Σύστημα Παγκοσμίου Εντοπισμού) 
 
Ρυθμίσεις για APRS  
 
 To APRS χρειάζεται την μονάδα TNC EJ-50U έναν δέκτη GPS και έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το 
λογισμικό APRS. Επιλέξτε ένα εξωτερικό GPS με πρωτόκολλο επικοινωνίας NMEA. 
∆ιαμόρφωση GPS : ΝΜΕΑ : ΝΜΕΑ-0813 - 4800bps - Bit ισοτιμίας (Parity) κανένα (None) - Μέγεθος Bit 
δεδομένων 8bit - Bit ∆ιακοπής (Stop Bit) 1bit. 
 

Σύνδεση του GPS 
 
Αναφερθείτε στην παράγραφο για την εγκατάσταση και σύνδεση με έναν υπολογιστή της μονάδας  
EJ-50U που βρίσκεται στις οδηγίες  χρήσης της. 

 
1. Συνδέστε τον δέκτη GPS στην εσωτερική υποδοχή της μονάδας CN5 χρησιμοποιώντας το 

παρεχόμενο καλώδιο το οποίο χρειάζεται κάποια τροποποίηση ( η τροποποίηση της καλω-
δίωσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :     
• Μπορείτε να αφαιρέσετε τον υπολογιστή μόλις τελειώσετε με τις ρυθμίσεις. Ότι ρυθμίσεις 
έχετε κάνει αποθηκεύονται στην μονάδα του TNC, για την αλλαγή όμως των ρυθμίσεων 
θα χρειαστεί να ξανασυνδέσετε τον υπολογιστή. 

• Ρυθμίσεις όπως το χαρακτηριστικό κλήσης του σταθμού σας, η ταχύτητα επικοινωνίας και 
ο χρόνος εκπομπής του στίγματος σας μπορούν να αλλάζουν μέσω της λειτουργίας TNC 
clone της μονάδας σας χωρίς να χρειάζεται η ύπαρξη ενός υπολογιστή   
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Λειτουργία APRS 
 
Για λεπτομερή πληροφόρηση κοιτάξτε την λίστα των εντολών και το εγχει-
ρίδιο λειτουργίας της μονάδας EJ-50U. 
  

1. Τρέξτε το λογισμικό τερματικού στον υπολογιστή σας, πατήστε 
το πλήκτρο [FUNC] και όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 
[F] πατήστε το πλήκτρο [H/L] . Η ένδειξη [TNC] φωτίζεται στην 
οθόνη και η μονάδα μπαίνει σε λειτουργία επικοινωνίας Γεω-
γραφικής Θέσης (Geolocating Communication). 

 
2. H οθόνη έναρξης εμφανίζεται στον υπολογιστή σας. 
 
3. Ρυθμίστε την ταχύτητα επικοινωνίας από την  κατάσταση εντο-

λών (command mode) cmd:  
      [Παράδειγμα cmd: HB 1200 ή 9600] 
 
4. ∆ηλώστε το χαρακτηριστικό κλήσης του σταθμού σας. 
      [Παράδειγμα cmd: MY*****] 
 
5. Ρυθμίστε την ταχύτητα επικοινωνίας της θύρας του GPS σας.    
      [Παράδειγμα cmd: GB 4800] 
 
6. Ρυθμίστε το διάστημα αυτόματης εκπομπής του στίγματος. 
      [Παράδειγμα cmd: LOC E 3] 
 
7. Όταν το στίγμα μας λαμβάνονται από το GPS θα εκπέμπονται 

αυτόματα όπως έχει προγραμματιστεί. 
 
8. Πατώντας το πλήκτρο [FUNC] ακολουθούμενο από το πλήκτρο 

[H/L] η μονάδα TNC απενεργοποιείται και σταματά η μετάδοση 
των στοιχείων της θέσης μας. 

 
9. Ενεργοποιώντας πάλι την μονάδα TNC η αυτόματη μετάδοση 

των στοιχείων της θέσης μας θα συνεχίσει ακολουθώντας τις 
προηγούμενες ρυθμίσεις. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : 
• Κατά την διάρκεια της χρήσης του λογισμικού APRS η ρύθμιση της επικεφαλί-
δας (header) για παρακολούθηση πρέπει να είναι OFF (cmd: LTMH OFF) 
•Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον πομποδέκτη και τον δέκτη GPS σε μια λογική 
απόσταση το ένα από το άλλο. 
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Λειτουργία αντιγραφής (clone) TNC 
 
To χαρακτηριστικό αυτό σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις για 
λειτουργία APRS χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση με έναν υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την λει-
τουργία αυτή όταν χρειαστεί να γίνει μια αλλαγή σε κάποια ρύθμιση κατά την λειτουργία του APRS. Οι 
διαθέσιμες για αλλαγή ρυθμίσεις περιλαμβάνουν  το χαρακτηριστικό κλήσης του σταθμού σας , την 
ταχύτητα επικοινωνίας και τον χρόνο διαχωρισμού των εκπεμπομένων  στοιχείων ( η ρύθμιση γίνεται 
στην λειτουργία ρυθμίσεων παραμέτρων - Set Mode). 

  
1. Πατήστε το πλήκτρο [FUNC] και μόλις εμφανιστεί στην οθόνη 

σας η ένδειξη [F] πατήστε το πλήκτρο [H/L] (για να μπείτε σε 
κατάσταση λειτουργίας Packet)  

 
 
2. Πατήστε το πλήκτρο [CALL] με πατημένο το πλήκτρο [FUNC]. 

Στην οθόνη σας πρέπει τώρα να δείτε την ένδειξη [TCLON] και 
τα στοιχεία που προγραμματιστήκαν στη λειτουργία ρύθμισης 
παραμέτρων - για το χαρακτηριστικό κλήσης του σταθμού σας 
την ταχύτητα επικοινωνίας  και τον χρόνο διαχωρισμού των εκ-
πεμπομένων στοιχείων - εκπέμπονται. 

 
3. Με την ολοκλήρωση της εκπομπής των στοιχείων η οθόνη εμ-

φανίζει την ένδειξη [PASS] .Σβήνοντας την μονάδα θα την βγά-
λει από την κατάσταση αντιγραφής TNC και θα αποκαταστήσει 
την λειτουργία packet.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ(1) : Για να αλλάξετε την επιλογή της ρύθμισης πατήστε τα πλήκτρα UP και DOWN 
που βρίσκονται στην κορυφή του μικροφώνου. Για να αλλάξετε το περιεχόμενο 
πατήστε τα πλήκτρα * και # . Πατήστε το πλήκτρο PTT ή το C για να επιστρέψε-
τε στην εμφάνιση της συχνότητας. 

Λειτουργία Τηλεχειρισμού (μόνο με το EMS-57) 
 
O πομποδέκτης μπορεί να τηλεχειριστεί από μακριά με τον χειρισμό των DTMF πλήκτρων του μικροφώ-
νου. Μπορείτε επίσης να εισάγεται συχνότητες κατευθείαν από το αριθμητικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται 
στο μικρόφωνο. 

Νο Πλήκτρο Λειτουργία 

1 DTMF ∆ίνει την εντολή τηλεχειρισμού ή την συχνότητα 

2 LOCK Πατήστε το LOCK για να μην δέχεται ο πομποδέκτης 
εντολές χειρισμού από το μικρόφωνο. 

3 DTMF/REMOTE Για να λειτουργήσετε τον τηλεχειρισμό πατήστε το RE-
MOTE. 

Πίνακας των πλήκτρων Τηλεχειρισμού 

Πλήκτρο  Αντίστοιχο πλήκτρο πομποδέκτη Λειτουργία  Σελίδα 

0 - 9 ∆εν υπάρχει  Κατευθείαν εισαγωγή συχνότητας -  

Α V/M Πρόσβαση σε κανάλι μνήμης 19 

Β CALL Πρόσβαση στο κανάλι κλήσης (Call Channel) 23 

C Ρύθμιση Παραμέτρων (SET mode) Πρόσβαση στις ρυθμίσεις παραμέτρων (Σημ.1) 26 

D FUNC+BAND Εναλλαγή Μπάντα Ακρόασης 35 

* Πατημένο και κρατημένο το SQL Λειτουργία Παρακολούθησης (MONITOR) 24 

#  BAND Εναλλαγή Κυρίας (ΜΑΙΝ) Μπάντας 15 

0 H/L Αλλαγή της Ισχύος Εξόδου 25 
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Εισαγωγή Συχνότητας απευθείας από το πληκτρολόγιο 
 
Μπορείτε να εισάγετε συχνότητες απευθείας από το πληκτρολόγιο του μικροφώνου πατώντας τα αριθ-
μητικά πλήκτρα του μικροφώνου. 

• Φάσμα συχνοτήτων που μπορούν να εισαχθούν 
 76.000   - 107.995 MHz  (λήψη WFM) 
 144.000 - 145.995 MHz 
 430.000 - 439.995 MHz 

  
1. Βάλτε τον διακόπτη DTMF/REMOTE του μικροφώνου στην θέση REMOTE 
 
2. Tα DTMF πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για εισαγωγή από το ψηφίο των 100 MHz. 
       (Παράδειγμα) Εισαγωγή 144.20 MHz με βήμα συντονισμού 20 kHz  
            Εισάγετε  1 4 4 2 0  
       Μετά την εισαγωγή του 5ου ψηφίου ακούγεται ένα πιο μακρόσυρτο μπιπ και η εισαγωγή ολο-

κληρώνεται.  
 
3. Για να ακυρώσετε μια εισαγωγή πριν την ολοκλήρωση της πατήστε το PTT ή το πλήκτρο C. 

H μέθοδος εισαγωγής εξαρτάται από το βήμα συντονισμού 
 
Η εισαγωγή συχνότητας μπορεί να είναι απαραίτητη μέχρι το ψηφίο του 1 kHz, εξαρτώμενη από το 
βήμα συντονισμού που έχετε ρυθμίσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετή η εισαγωγή μέχρι του 
ψηφίου των 10 kHz. Για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισαγωγή ψηφίων είναι απαραίτητη μέχρι του 
ψηφίου των 10 kHz μερικά από τα πλήκτρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Η σχέση μεταξύ του βήματος συντονισμού και της εισαγωγής συχνότητας είναι η εξής. 

Βήμα Συντονισμού Ψηφίο Ολοκλήρωσης 
Εισαγωγής 

Τελική Επιλογή Ψηφίου 

5.0 kHz 1 kHz Ολοκλήρωση μετά την εισαγωγή του ψηφίου 1kHz 

8.33 kHz 1 kHz   10kHz Εξαρτάται από την συχνότητα , μπορεί να χρειαστεί η εισα-
γωγή είτε του ψηφίου του 1 kHz είτε αυτού των 10 kHz 

10.0 kHz 10 kHz Ολοκλήρωση μετά την εισαγωγή του ψηφίου των 10kHz 

12.5 kHz 10 kHz 

Όταν εισάγετε το ψηφίο των 10 kHz το ψηφίο του 1 kHz ρυθ-
μίζεται ως ακολούθως : 

0...00.0 , 1...12.5 , 2...25.0, 3...37.5, 4… μη έγκυρο 
5...50.0 , 6...62.5 , 7...75.0 , 8...87.5 , 9… μη έγκυρο 

15.0 kHz 10 kHz Ολοκλήρωση μετά την εισαγωγή του ψηφίου των 10kHz 

20.0 kHz 10 kHz Ολοκλήρωση μετά την εισαγωγή του ψηφίου των 10kHz 

25 kHz 10 kHz 

Όταν εισάγετε το ψηφίο των 10 kHz το ψηφίο του 1 kHz ρυθ-
μίζεται ως ακολούθως  

0...00.0 , 2..25.0 , 5...50.0 , 7...75.0  
Όλες οι άλλες εισαγωγές είναι μη έγκυρες 

30 kHz 10 kHz Όταν εισάγετε το ψηφίο των 10 kHz το ψηφίο του 1 kHz ρυθ-
μίζεται ως ακολούθως  

50 kHz 10 kHz 
Όταν εισάγετε το ψηφίο των 10 kHz το ψηφίο του 1 kHz ρυθ-

μίζεται ως ακολούθως  
0...00.0 , 5...50.0  

100 kHz 10 kHz Ολοκλήρωση μετά την εισαγωγή του ψηφίου των 10kHz 

FREE BYTES
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Επαναφορά (Reset) 
 
Κάνοντας επαναφορά (reset) στην μονάδα επαναφέρουμε όλες τις ρυθμίσεις στις εξορισμού ( εργοστασια-
κές ) τιμές τους.  

  
1. Πατήστε το κουμπί [PWR] για περισσότερο από 1’’ με πατημένο 

το κουμπί [FUNC] και ανάψτε το μηχάνημα.  
2. Θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις στην οθόνη και θα εμφανιστούν οι 

εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Καθώς κρατάτε πατημένο το πλήκτρο [FUNC] ανάψτε την μονάδα. Θα εμ-

φανιστούν όλες οι ενδείξεις της οθόνης και θα εμφανιστούν οι εργοστασι-
ακές τιμές 

Εξορισμού Εργοστασιακές Ρυθμίσεις 
 DR-635T DR-635E 

Κύρια Μπάντα (ΜΑΙΝ) VHF VHF 

Συχνότητα VFO (VHF) 145.000 MHz 145.000 MHz 

(UHF) 445.000 MHz 435.000 MHZ 

Συχνότητα CALL (VHF)  145.000 MHz 145.000 MHz 

(UHF) 445.000 MHz 435.000 MHz 

Κανάλι Μνήμης - - 

Φορά Μετάθεσης  - - 

Συχνότητα Μετάθεσης (V/U) 600kHz / 5MHz 600kHz / 7.6MHz 

Βήμα καναλιού (συντονισμού) 5 kHz 12.5 kHz 

Βήμα καναλιού (FM) 100 kHz 100 kHz 

Ρύθμιση Τονικού Squelch - - 

Συχνότητα Υπότονου 88.5 kHz 88.5 kHz 

Ρύθμιση DCS - - 

Κωδικός DCS 023 023 

Ισχύς Εξόδου Hi Hi 

Συνθήκη συνέχισης σάρωσης busy busy 

Ένταση μπιπ προειδοποίησης  2 2 

Χρονόμετρο Σβησίματος Εκτός (OFF) Εκτός (OFF) 

Χρόνος κύρωσης ΤΟΤ Εκτός (OFF) Εκτός (OFF) 

APO Εκτός (OFF) Εκτός (OFF) 

Ρύθμιση Ριπής Τόνου ALERT 1750 kHz 

Μετατόπιση χρονιστή CPU Εκτός (OFF) Εκτός (OFF) 

Ρύθμιση προειδοποίησης 
κλήσης (BELL) Εκτός (OFF) Εκτός (OFF) 

Κλείδωμα απασχολημένου 
καναλιού (BCLO) Εκτός (OFF) Εκτός (OFF) 

Ρύθμιση συναγερμού κλοπής Εκτός (OFF) Εκτός (OFF) 

Ρύθμιση χρώματος οθόνης 3 3 

Ρύθμιση Φωτεινότητας 4 4 

Στάθμη Squelch 02 02 

FREE BYTES
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Αντιμετώπιση Βλαβών  
 
Παρακαλούμε ελέγξτε την παρακάτω λίστα πριν αποφασίσετε ότι ο πομποδέκτης έχει βλάβη. 
Εάν το πρόβλημα παραμένει κάντε μια επαναφορά (reset). Αυτό μερικές φορές μπορεί να διορθώσει μια 
λανθασμένη λειτουργία 

Πρόβλημα  Πιθανή Αιτία  Πιθανές Λύσεις  

Η τροφοδοσία είναι 
ανοικτή, αλλά δεν 
εμφανίζεται τίποτε 
στην οθόνη 

1ο Έχουν αντιστραφεί οι πολικό-
τητες στο καλώδιο τροφοδο-
σίας  

 
2ο Έχει καεί η ασφάλεια 
 
 
 
3ο Έχει συνδεθεί η τροφοδοσία 

ACC αλλά είναι κλειστή 

1ο Συνδέστε σωστά το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο DC 
τροφοδοσίας αντίστοιχα με τον θετικό και αρνητικό ακρο-
δέκτη της τροφοδοσίας 

 
2ο  Ελέγξτε και λύστε το πρόβλημα που προκάλεσε το κάψι-

μο της ασφάλειας και αλλάξτε την με μια καινούργια  της 
ιδίας τιμής και διαβάθμισης. 

 
3ο Ανοίξτε την τροφοδοσία ACC 

H φωτεινότητα της 
οθόνης είναι πολύ 
μειωμένη 

Η ρύθμιση φωτεινότητας είναι 
“LAMP 1-3” Κάντε τη ρύθμιση φωτεινότητας “LAMP 4” 

∆εν ακούγεται ήχος 
από το μεγάφωνο. Η 
μονάδα δεν λαμβά-
νει. 

1ο Το κουμπί της έντασης είναι 
γυρισμένο πολύ αριστερά. 

2ο Το squelch έχει φιμώσει την 
έξοδο. 

3o Έχει ενεργοποιηθεί το Τονικό 
ή το DCS Squelch 
4o Πατιέται το PTT του μικρο-
φώνου για εκπομπή. 

5ο Έχει συνδεθεί ένα εξωτερικό 
μεγάφωνο 

1ο Ρυθμίστε ανάλογα το κουμπί της έντασης ήχου. 
 
 
2ο  Μειώστε την στάθμη του Squelch. 
 
3o  Απενεργοποιήστε το Τονικό ή DCS Squelch 
 
4o  Αφήστε αμέσως το PTT. 
5o Αφαιρέστε το βύσμα από την υποδοχή εξωτερικού μεγα-

φώνου 

Τα πλήκτρα και ο 
επιλογέας δεν λει-
τουργούν 

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
κλειδώματος των πλήκτρων 
εμφανίζεται η ένδειξη  

Ακυρώστε την λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων. 

Περιστρέφοντας τον 
επιλογέα δεν αλλάζει 
το κανάλι μνήμης 

1ο ∆εν έχει προγραμματιστεί 
μνήμη. 

2ο Η μονάδα είναι σε λειτουργία 
κλήσης (CALL)  

1o Προγραμματίστε κάποιες θέσεις μνήμης. 
 
2ο Πατήστε το πλήκτρο V/M για επιλογή της κατάστασης 

λειτουργία μνήμης. 

Πατώντας τα Up/
Down δεν αλλάζει η 
συχνότητα ή τα κανά-
λια μνήμης 

1ο Η μονάδα είναι σε λειτουργία 
κλήσης (CALL) 

2o O διακόπτης LOCK του μι-
κροφώνου είναι ενεργοποιη-
μένος 

3ο Είναι ενεργοποιημένο το 
κλείδωμα των πλήκτρων 

1o  Επιλέξτε λειτουργία VFO ή Μνήμης ( πλήκτρο [V/M] ) 
 
2ο Απενεργοποιήστε τον διακόπτη LOCK του μικροφώνου 
 
 
3ο Ακυρώστε την λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων 

Ενώ πατάμε το PTT 
για εκπομπή , εκπο-
μπή δεν γίνεται.  

1ο Ο ακροδέκτης του μικροφώ-
νου δεν έχει «βιδώσει» καλά 
στην πρόσοψη  

2ο ∆εν έχει συνδεθεί κεραία. 
3ο Η μετατόπιση (SHIFT) είναι 

ρυθμισμένη για εκπομπή 
εκτός της μπάντας. 

4ο Η συσκευή είναι ρυθμισμένη 
για ακρόαση στην δευτερεύ-
ουσα (SUB) μπάντα. 

1ο Συνδέστε σωστά το μικρόφωνο στο βύσμα της πρόσοψης 
 
2ο   Συνδέστε σωστά την κεραία. 
 
3ο Ακυρώστε το SHIFT ή ρυθμίστε το μέσα στα όρια της 

μπάντας 
 
4ο Εναλλάξτε στην κύρια (MAIN) μπάντα. 

FREE BYTES
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Πρόβλημα  Πιθανή Αιτία  Πιθανές Λύσεις  

Ο τρόπος επικοινω-
νίας Packet δεν λει-
τουργεί 

1ο Η μονάδα TNC δεν έχει συν-
δεθεί ή σεταριστεί  κατάλλη-
λα 

2ο Η μονάδα δεν είναι σε λει-
τουργία Packet. 

3ο  To Squelch είναι ανοικτό. 
 
4ο ∆εν έχει καθοριστεί η ταχύτη-

τα μεταφοράς δεδομένων. 
5o Χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο 

σύνδεσης με τον υπολογιστή 
διαφορετικό από το 1:1 ή 
(straight) . 

 

1ο  Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις και οι ρυθμίσεις είναι σω-
στές. 

 
2ο  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Packet. 
 
3ο Ρυθμίστε τη στάθμη του squelch στο σημείο εκείνο όπου 

ανοίγει με την λήψη κάποιου σήματος. 
4ο Ρυθμίστε την ταχύτητα μεταφοράς μέσω του υπολογιστή. 
 
5ο Χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο τύπου RS232C 1:1 

(straight). 

To APRS δεν λει-
τουργεί, 

1ο Η μονάδα δεν είναι σε λει-
τουργία Packet. 

2ο  To Squelch είναι ανοικτό. 
 
3ο Η μονάδα δεν έχει ρυθμιστεί 

για αυτόματη εκπομπή. 
4o  Ο δέκτης GPS δεν λαμβάνει 

στίγμα. 

1ο  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Packet 
 
2ο Ρυθμίστε τη στάθμη του squelch στο σημείο εκείνο όπου 

ανοίγει με την λήψη κάποιου σήματος. 
3ο  Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή για να ρυθμίσετε τον 

χρόνο διαχωρισμού εκπομπής. 
4ο Περιμένετε μέχρι το GPS να λάβει στίγμα. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Όταν οι συχνότητες λήψης εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύ-
πους η μονάδα μπορεί να λάβει ένα μη διαμορφωμένο σήμα. Αυτό οφείλεται στην 
δομή των συχνοτήτων αυτής της μονάδας και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση 
δυσλειτουργία ή βλάβη της μονάδας. 

• (Συχνότητα Λήψης στην κύρια (ΜΑΙΝ) περιοχή - 45.1 MHz = Συχνότητα Λήψης 
στην δευτερεύουσα (SUB) περιοχή - 43.4 ΜΗz (σε U-U) 

• (Συχνότητα Λήψης FM + 10.7 MHz)x4= Συχνότητα Λήψης UHF - 90.2 MHz 
• (Συχνότητα Λήψης FM + 10.7 MHz)x5= Συχνότητα Λήψης UHF  
• (Συχνότητα Λήψης UHF–45.1MHz)x2- (Συχνότητα Λήψης VHF-21.7 ΜΗΖ)x6 = 45.1 

MHz 
• (Συχνότητα Λήψης UHF-45.1MHz) - (Συχνότητα Λήψης VHF-21.7MHz) x3 = 21.7 

MHz 
• Στην περίπτωση που παρακολουθείτε (Monitor) το 3ο πολλαπλάσιο της συχνό-
τητας εκπομπής, μπορεί να ακούσετε τη φωνή σας από το μεγάφωνο της μονά-
δας αλλά αυτό είναι φυσικό και δεν πρόκειται για βλάβη. 

• EMS-57 Μικρόφωνο εφοδιασμένο με DTMF 
πληκτρολόγιο (Υπάρχει σαν στάνταρ  μαζί με 
την έκδοση DR-635T) 

• EMS-53 Μικρόφωνο  (Υπάρχει σαν στάνταρ  
μαζί με την έκδοση DR-635E ) 

Προαιρετικά Αξεσουάρ  FREE BYTES
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∆ιάγραμμα Βαθμίδων του πομποδέκτη  
 
DR-635T , DR-635E 
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Γενικά DR-635T, DR-635E  
Κάλυψη Συχνότητας  
           DR-635T 
 
 
 
 
 
           
           DR-635E 
 

 
 87.500  - 107.995 MHz (WFM ΛΗΨΗ) 
108.000 - 135.995 MHz (AM ΛΗΨΗ) 
136.000 - 173.995 MHz (ΛΗΨΗ) 
144.000 - 147.995 ΜHz (ΕΚΠΟΜΠΗ) 
335.000 - 479.995 MHz (ΛΗΨΗ) 
430.000 - 449.995 ΜHz (ΕΚΠΟΜΠΗ) 
 
 87.500  - 107.995 MHz (WFM ΛΗΨΗ) 
144.000 - 145.995 ΜHz (ΕΚΠΟΜΠΗ-ΛΗΨΗ) 
430.000 - 439.995 ΜHz (ΕΚΠΟΜΠΗ-ΛΗΨΗ) 

∆ιαμορφώσεις Λειτουργίας 16Κ0F3E (WIDE) , 8Κ50F3E (Narrow) 

Ανάλυση Συχνότητας 5 , 8.33 , 10 , 12.5 , 15 , 20 , 25 , 30 , 50 , 100 kHz 

Αριθμός Καναλιών Μνήμης 200 

Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας  50Ω μη ισοσταθμισμένη 

Τροφοδοσία 13.8 V DC  ±15% (11.7 - 15.8 V) 

Μέθοδος Γείωσης Αρνητικό στη γείωση 

Κατανάλωση Ρεύματος Λήψη      : 0.7Α (μέγιστο) 0.5Α (με squelch κλειστό) 
Εκπομπή: 11.0 Α 

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10οC  έως  60οC 

Σταθερότητα Συχνότητας ± 2.5ppm 

∆ιαστάσεις  140(w)x40(h)x185(d)mm χωρίς τα κουμπιά 

Βάρος Περίπου 1.0 Κgr.  (2.2 lbs) 

ΠΟΜΠΟΣ  

Ισχύς Εξόδου Μέγιστη 50W(VHF) 35W(UHF) Μέση: 20W  Χαμηλή: 5W 

Σύστημα ∆ιαμόρφωσης ∆ιαμόρφωση Συχνότητας Μεταβλητής Αντίδρασης 

Παρασιτική Εκπομπή -60dB 

Ισχύς παρακείμενου καναλιού -60db 

Παραμόρφωση ∆ιαμόρφωσης Λιγότερο από 3% 

Σύνθετη Αντίσταση Μικροφώνου 2κΩ 

∆ΕΚΤΗΣ  

Ευαισθησία -14dbu για 12dB SINAD 

Κύκλωμα ∆έκτη  ∆ιπλής Μετατροπής Υπερετερόδυνος 

Ενδιάμεση Συχνότητα 1η  21.7 MHz  2η 450 kHz  (VHF) 
1η  45.1 MHz  2η 455 kHz  (UHF) 

Ευαισθησία Squelch -18 dbu 

Επιλεκτικότητα (-6db / -60db) 12kHz / 28kHz 

Λόγος απόρριψης παρασιτικών 
και ειδώλων  70db 

Ισχύς ακουστικής Εξόδου  2.0W (στα 8Ω με 10% ολική αρμονική παραμόρφωση) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

* Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση κινδύνου RF.  
Η στάθμη έκθεσης στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (ραδιοσυχνότητα) αυτής της 
συσκευής μπορεί να υπερβεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα της στάθμης κινδύνου κα-
τά την εκπομπή στην  ρύθμιση υψηλής ισχύος ενώ το μηχάνημα συνδέεται με 
μια κεραία κέρδους σε μια απόσταση 63cm ή λιγότερο από το χειριστή. Επιπλέ-
ον, το επικίνδυνο επίπεδο έκθεσης RF εξαρτάται από τις συνθήκες  του συνδυα-
σμού του κέρδους της κεραίας , της απόστασης από τον χειριστή, τη ρύθμιση 
ισχύος  και από το  περιβάλλον της  εγκατάστασης,  επομένως  ο χειριστής  
μπορεί  να εκτεθεί  σε ισχυρότερη ακτινοβολία   RF  ακόμα και αν η απόσταση   
είναι μεγαλύτερη   από τα 63 cm.. Για ασφάλεια, συνιστάται η κεραία να εγκαθί-
σταται έξω και όσο το δυνατόν μακρύτερα  από, την περιοχή του χειριστή. Απο-
φύγετε μια  κεραία υπερβολικά  υψηλού-κέρδους σε περίπτωση που η απόστα-
ση μεταξύ του χειριστή και της κεραίας είναι πολύ περιορισμένη. Πάντα να χρη-
σιμοποιείτε την ελάχιστη απαραίτητη ισχύ εξόδου για να την επικοινωνία. 

Αυτή η συσκευή προορίζεται  για  χρήση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ΕΖΕΣ. 
Απαιτείται άδεια χειριστού για αυτήν την συσκευή.  

Πομποδέκτης Οχήματος VHF/UHF 144.000 - 145.995 ΜΗz / 430.000 - 439.995 MHz 
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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 


