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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 
 

1. Κουμπί [AF]. 
Το εσωτερικό VOL ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου. 
2. Κουμπί [SQL/RF]. 
Στην αμερικάνικη έκδοση το εξωτερικό SQL/RF ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας 
του δέκτη. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του μενού Νο 80 [SQL/RF GAIN] 
αυτό το κουμπί αλλάζει λειτουργία και ρυθμίζει το επίπεδο της φίμωσης του 
δέκτη. Σε όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις ρυθμίζει το επίπεδο της φίμωσης. 
3. Κουμπί [SELECT]. 
Αυτός ο περιστροφικός διακόπτης χρησιμεύει για περιήγηση στις συχνότητες, για 
επιλογή μνήμης και για επιλογή λειτουργιών των πλήκτρων [Α], [Β], [C]. 
4. Πλήκτρο [HOME]. 
Πατάμε μία φορά για να επιλέξουμε το προσωπικό κανάλι. 
5. Κουμπί [CLAR]. 
Ελέγχει την μετακίνηση του δέκτη κατά 9.99 kHz + ή - στην συχνότητα όταν 
είναι ενεργοποιημένη με το πάτημα.. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο 
και με το SELECT μετακινούμε το φίλτρο της IF. 
6. Πλήκτρο [FUNC]. 
Πατάμε στιγμιαία για να ενεργοποιήσουμε την δυνατότητα αλλαγής λειτουργιών 
των πλήκτρων  [Α], [Β] και [C] χρησιμοποιώντας το SELECT. Κρατάμε 
πατημένο για ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσουμε το μενού λειτουργιών. 
7.Πολυδιακόπτες επιλογών. 
Αυτοί οι τρεις διακόπτες ελέγχουν πολλές από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του 
πομποδέκτη. Πατώντας το [FUNC] και γυρίζοντας το SELECT επάνω από αυτούς 
τους τρεις διακόπτες (στο κάτω μέρος της οθόνης) εμφανίζονται τα γράμματα 
[A], [B], και [C]. Μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα σε 17 διαφορετικές 
επιλογές ρυθμίσεων οι δυνατότητες των οποίων περιγράφονται σε επόμενα 
κεφάλαια.   
8. Πλήκτρο MODE ( ) MODE ( ). 
Κάθε φορά που πατάμε ένα από αυτά τα πλήκτρα αλλάζουμε τρόπο 
διαμόρφωσης…..LSB<>USB<>CW<>CWR<>AM<>FM<>DIG<>PKT<>LSB D
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9. Κουμπί [DSP]. 
Πατάμε στιγμιαία για να αποκτήσουμε άμεση πρόσβαση στο σύστημα ψηφιακής 
επεξεργασίας DSP μέσω του πολυδιακόπτη ‘’p’’(MFp). Οι διαθέσιμες επιλογές 
εμφανίζονται πάνω από τις ενδείξεις [A], [B], και [C]. Πατώντας ακόμη μία φορά 
επιστρέφουμε στην θέση που ήμασταν πριν από την ενεργοποίηση του DSP. 
Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το κουμπί DSP και ενεργοποιείται το 
μενού 048 που ελέγχει τις ρυθμίσεις του μικρόφωνου.(υπάρχει αναφορά σε 
επόμενο κεφάλαιο). 
10. Διακόπτης [POWER]. 
Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξουμε τον πομποδέκτη. Όταν 
ο πομποδέκτης είναι ανοικτός πατάμε στιγμιαία τον διακόπτη αυτό για να 
ενεργοποιήσουμε την γρήγορη μετακίνηση στις συχνότητες. Ένα ανθρωπάκι που 
τρέχει εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης. 
11. Ενδεικτικό TX/BUSY. 
Είναι πράσινο όταν είναι ανοιχτή η φίμωση του δέκτη και κατά την διάρκεια της 
λήψης. Είναι κόκκινο κατά την διάρκεια της εκπομπής. Στην λήψη CW (με το IF 
shift κλειστό) ανάβει μπλε όταν το εισερχόμενο σήμα είναι συντονισμένο στο 
κέντρο της πλευρικής μας. Στην λήψη σημάτων F.M. ανάβει μπλε όταν το 
εισερχόμενο σήμα περιέχει ψηφιακό τόνο DCS ή υπότονο CTCSS ίδιο με του 
δέκτη μας. 
 

 
 
12. BAND(DWN)/BAND(UP) 
Κάθε φορά που πατάμε ένα από αυτά τα κουμπιά αλλάζουμε περιοχή λειτουργίας 
προς τα επάνω ή προς τα κάτω  1.8 ΜΗΖ<>3.5 ΜΗΖ<>5.0 MHz<>7.0 ΜΗΖ<>10 
ΜΗΖ<>14 ΜΗΖ<>15 ΜΗΖ<>18 ΜΗΖ<>21 MHz<>24 ΜΗΖ<>28 ΜΗΖ<>50 
ΜΗΖ<>88 ΜΗΖ<>108 ΜΗΖ<>144 ΜΗΖ<>430 ΜΗΖ<>1.8 ΜΗΖ…………. 
13. Πλήκτρο V/M. 
Πατάμε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξουμε από VFO σε μνήμες. Το κρατάμε 
πατημένο για να αποθηκεύσουμε τα περιεχόμενα του VFO σε μία από τις 
γρήγορες μνήμες (QMB). 
14. Πλήκτρο [LOCK]. 
Πατάμε αυτό το πλήκτρο για να κλειδώσουμε τα κουμπιά της πρόσοψης και να 
αποφύγουμε την τυχαία αλλαγή συχνότητας. Από μόνο του δεν ελευθερώνεται 
ποτέ. D
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15. Κεντρικό [DIAL]. 
Αυτός είναι ο κεντρικός περιστροφικός επιλογέας. Χρησιμοποιείται για 
περιήγηση στις συχνότητες αλλά και για ρυθμίσεις του μενού. 
16. Οθόνη υγρού κρυστάλλου [LCD]. 
Στην οθόνη υγρού κρυστάλλου έχουμε ενδείξεις για την συχνότητα και τις 
υπόλοιπες παραμέτρους λειτουργίας του πομποδέκτη. 
17. Υποδοχή μικροφώνου [MIC]. 
Συνδέστε το MH-31A8J  που περιέχεται στην συσκευασία. 
18. Διακόπτης [SP-PH]. 
Αν χρησιμοποιούμε ακουστικά μετακινούμε αυτό τον διακόπτη στη θέση ‘’PH’’ 
πριν τοποθετήσουμε το βύσμα στην υποδοχή. 
19. Υποδοχή [METER]. 
Αυτή η επαφή είναι 3.5mm δύο επαφών και δέχεται εξωτερικό αναλογικό όργανο. 
Υπάρχει σχετική αναφορά στα μενού 060 και 061.  
20. Υποδοχή [SP-PH]. 
Αυτή η επαφή είναι 3.5mm δύο επαφών και δέχεται εξωτερικό μεγάφωνο ή 
ακουστικά από 4 ~ 16 Ω. Η ένταση ελέγχεται από το κουμπί ΑF. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 

 
 
 

Τα πλήκτρα A, B και C ρυθμίζουν μερικές από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του 
πομποδέκτη. Πατώντας το FUNC και γυρίζοντας το SELECT η κάθε λειτουργία 
εμφανίζεται στην οθόνη ακριβώς πάνω από το κάθε πλήκτρο. Υπάρχουν 
συνολικά 17 διαθέσιμοι συνδιασμοί. 
1. Συνδιασμός ‘’a’’(MFa) [A/B, A=B, SPL]. 
[A]:A/B.Πατώντας το αλλάζουμε από VFO A σε VFO B. 
[B]:A=B. Πατώντας το αντιγράφουμε τα δεδομένα του VFO που είναι στην οθόνη 
στο δεύτερο VFO. 
[C]:SPL. Πατώντας το έχουμε εκπομπή στο ένα VFO και λήψη στο άλλο. 
2. Συνδιασμός ''b'' (MFb) [MW, SKIP, TAG]. 
[A]:MW. Πατώντας μία φορά ελέγχουμε τις μνήμες. Κρατώντας το πατημένο για 
ένα δευτερόλεπτο αποθηκέυουμε τα δεδομένα του VFO στη μνήμη που 
επιλέξαμε. 
[Β]:SKIP. Πατάμε μία φορά για να εξαιρεθεί το συγκεκριμένο κανάλι από την 
αυτόματη αναζήτηση. 
[C]:TAG. Κατά τη λειτουργία σε μνήμες πατάμε για να επιλέξουμε ένδειξη 
συχνότητας ή ονομασίας. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο για να ανοίξει 
το μενού 056 που προγραμματίζει την ονομασία της μνήμης. 
3. Συνδιασμός ''c'' (MFc) [STO, RCL, PROC]. 
[A]:Πατάμε για να αποθηκευτούν τα δεδομένα του VFO στην γρήγορη αποθήκη 
μνημών (QMB). 
[B]:Πατάμε για να ανακαλέσουμε την γρήγορη αποθήκη μνημών (QMB). 
[C]:Πατώντας μία φορά ενεργοποιείται ο επεξεργαστής φωνής για εκπομπή σε 
SSB και AM. Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το 
μενού 074 που ρυθμίζει τον επεξεργαστή. 
4. Συνδιασμός ''d'' (MFd) [RPT, REV, VOX]. 
[A]:RPT. Πατάμε μία φορά για να επιλέξουμε την κατεύθηνση της διαφοράς όταν 
λειτουργούμε σε αναμέταδότες (+, -, simplex). Κρατώντας το πατημένο για ένα 
δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το μενού 076 που ρυθμίζει την διαφορά της 
συχνότητας. 
[Β]:REV. Πατώντας το αντιστρέφουμε την συχνότητα εκπομπής με την 
συχνότητα λήψης. 
[C]:VOX.Πατώντας το μία φορά ενεργοποιούμε την εκπομπή με την ομιλία μας 
στα SSB, AM και FM. Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο 
ενεργοποιείται το μενού 088 που ρυθμίζει την ευαισθησία. D
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5. Συνδιασμός ''e'' (MFe) [TON, ----, TDCH] (ENC,DEC, TDCH). 
[A]:TONE/ENC. Πατάμε για να ενεργοποιήσουμε τους υπότονους ή τους 
ψηφιακούς τόνους. Εάν είναι ενεργοποιημένος ο συνδιασμός χρήσης τόνων 
υποτόνων μέσω του μενού 079 αυτό το κουμπί αλλάζει σε ENC. Κρατώντας το 
πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το μενού 083 για να επιλέξουμε 
υπότονο. 
[B]:----/DEC.Κανονικά αυτό το κουμπί δεν κάνει τίποτα. Όταν όμως επιλέξουμε 
τον συνδιασμό τόνων υποτόνων μέσω του μενού 079 αλλάζει σε DEC. 
Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το μενού 033 για 
να επιλέξουμε τόνο. 
[C]:TDCH.Πατάμε για να ξεκινήσει η αυτόματη ανίχνευση τόνου ή υποτόνου. 
6. Συνδιασμός ''f'' (MFf) [ARTS, SRCH,PMS]. 
[A]:ARTS. Πατάμε το πλήκτρο αυτό για να ξεκινήσει το σύστημα αυτόματης 
ανταπάντησης. Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το 
μενού 008 που ρυθμίζει τις παραμέτρους. 
[B]:SRCH.Πατάμε για να ξεκινήσει η έξυπνη αναζήτηση και πατάμε πάλι για να 
ακυρωθεί. 
[C]:PMS. Πατάμε για να ξεκινήσει η ανίχνευση βάσει προγράμματος. 
7. Συνδιασμός ''g'' (MFg) [SCN, PRI, DW]. 
[A]:SCN.Πατάμε για να ξεκινήσει η ανίχνευση. 
[B]:PRI. Πατάμε για να ξεκινήσει η ανίχνευση με προτεραιότητα. 
[C]:DW. Πατάμε για να ξεκινήσει η διπλή ακρόαση 
8. Συνδιασμός ''h'' (MFh) [SCOP, WID, STEP]. 
[A]:SCOP.Πατάμε για να λειτουργήσει ο αναλυτής φάσματος.Το κρατάμε 
πατημένο ένα δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει. 
[B]:WID.Πατάμε για να επιλέξουμε το εύρος λειτοργίας του αναλυτή 
φάσματος.Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο επιλέγοντας τον τύπο 
διαμόρφωσης. 
[C]:STEP.Πατάμε για να επιλέξουμε το βήμα του αναλυτή φάσματος. Κρατάμε 
πατημένο για ένα δευτερόλεπτο  επιλέγοντας την λειτουργία ένδειξης ανώτερης 
στάθμης. 
9. Συνδιασμός ''i'' (MFi) [MTR, ---, DISP]. 
[A]:MTR.Με επαναλαμβανόμενα πατήματα επιλέγουμε την ένδειξη του οργάνου 
κατά την εκπομπή.PWR>>ALC>>SWR>>MOD>>PWR---Η επιλεγμένη 
λειτουργία εμφανίζεται πάνω από το πλήκτρο Β.Κρατάμε πατημένο για ένα 
δευτερόλεπτο το πλήκτρο Α για να ανακαλέσουμε το μενού 062. 
[B]: Με επαναλαμβανόμενα πατήματα επιλέγουμε την ένδειξη του οργάνου κατά 
την εκπομπή.PWR>>ALC>>SWR>>MOD>>PWR---. 
[C]:DISP.Πατώντας το αλλάζει το μέγεθος των γραμμάτων στην οθόνη. Κρατάμε 
πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο ενεργοποιώντας το μενού 043 που 
ρυθμίζει την φωτεινότητα της οθόνης. 
10. Συνδιασμός ''j'' (MFj) [SPOT, BK, KYR]. 
[A]:SPOT.Πατώντας το ενεργοποιείται ο υπερετερόδυνος ταλαντωτης των CW. 
[B]:BK.Πατάμε για να ενεργοποιειθεί η λειτουργία ημιδιακοπής στα CW(semi-
break-in).Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το μενού 
029 που επιλέγει το επίπεδο του πλάγιου τόνου. 
[C]:KYR.Πατώντας το ενεργοποιείται το ενσωματωμένο χειρηστήριο. Κρατώντας 
το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιείται το μενού 030 που ρυθμίζει την 
ταχύτητα. D
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11. Συνδιασμός ''k'' (MFk).[TUNE, DOWN, UP]. 
[A]:TUNE.Πατάμε για να ενεργοποιείσουμε το αυτόματο antenna tuner ή το 
σύστημα κεραίας ATAS100/120. Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο 
ξεκινάει το tuner ή η κεραία. 
[B]:DOWN.Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο για να φέρουμε την 
κεραία ATAS στην χαμηλότερη θέση. 
[C]:UP. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο για να φέρουμε την 
κεραία ATAS στην ηψυλότερη θέση. 
12. Συνδιασμός ''l'' (MFl).[NB,AGC,---]. 
[A]:NB.Πατώντας το ενεργοποιείται το φίλτρο θορύβου.Κρατώντας το πατημένο 
για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιούμε το μενού 063 που ρυθμίζει το επίπεδο του 
φίλτρου. 
[B]:AGC.Πατώντας το καταργούμε την χρήση του αυτόματου ελέγχου της 
ευαισθησίας του δέκτη.Κανονικά πρέπει να είναι πάντα σε λειτουργία. 
[C]: Πατάμε για να επιλέξουμε την ταχύτητα επαναφοράς. 
13. Συνδιασμός ''m'' (MFm).[IPO, ATT, NAR]. 
[A]:IPO.Πατώντας το παρακάμπτουμε την προενίσχυση του δέκτη η οποία δεν 
είναι διαθέσημη στους 144 και 430 MHz. 
[Β]:ATT.Πατάμε για να μειώσουμε την ευαισθησία του δέκτη κατά 10db. Δεν 
είναι διαθέσημη στους 144 και 430 MHz. 
[C]:NAR.Πατάμε για να επιλέξουμε το στενό εύρος διαμορφούμενης συχνότητας  
στην περιοχή των 27 MHz με την FM διαμόρφωση. 
14. Συνδιασμός ''n'' (MFn).[CFIL,---,---]. 
[A]:CFIL.Πατώντας το επιλέγουμε το κεραμικό φίλτρο των 2,4 KHz. 
[B]: Πατώντας το επιλέγουμε το φίλτρο που τοποθετείται στην θέση ''FIL-1''.Όταν 
δεν υπάρχει φίλτρο σε αυτή τη θέση τότε η ένδειξη είναι ''N/A''. 
[C]: Πατώντας το επιλέγουμε το φίλτρο που τοποθετείται στην θέση ''FIL-2''.Όταν 
δεν υπάρχει φίλτρο σε αυτή τη θέση τότε η ένδειξη είναι ''N/A''. 
15. Συνδιασμός ''o'' (MFo).[PLY1, PLY2, PLY3]. 
[A]:PLY1.Πατάμε για να στείλουμε το αποθηκευμένο στην θέση BEACON 
TEXT 1 μύνημα CW.Κρατάμε πατημένο για ενα δευτερόλεπτο ανακαλώντας το 
μενού 011 που αποθηκε΄θει το μήνυμα. 
[B]:PLY2. .Πατάμε για να στείλουμε το αποθηκευμένο στην θέση BEACON 
TEXT 2 μύνημα CW. 
[C]:PLY3. .Πατάμε για να στείλουμε το αποθηκευμένο στην θέση BEACON 
TEXT 3 μύνημα CW. 
16. Συνδιασμός ''p'' (MFp).[DNR, DNF, DBF]. 
[A]:DNR.Πατώντας το ενεργοποιούμε την ψηφιακή επεξεργασία του 
θορύβου.(Χρειάζεται η μονάδα DSP-2). Κρατάμε πατημένο για ενα δευτερόλεπτο 
ανακαλώντας το μενού 049 που ρυθμίζει το επίπεδο επεξεργασίας. 
[B]:DNF. Πατώντας το ενεργοποιούμε την ψηφιακή επεξεργασία των αιχμών 
κορυφής σήματος.(Χρειάζεται η μονάδα DSP-2). 
[C]:DBF. Πατώντας το ενεργοποιούμε το φίλτρο διελεύσεως. (Χρειάζεται η 
μονάδα DSP-2).Στις διαμορφώσεις SSB, AM, FM και AFSK κρατάμε πατημένο 
ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο για να ανακαλέσουμε το μενού 047 που ρυθμίζει 
την υψηλη πλευρά του φίλτρου και μετά κάνουμε ένα κλίκ δεξια τον επιλογέα 
SELECT επιλέγοντας το μενού 046 που ρυθμίζει την χαμηλή πλευρά του 
φίλτρου. Στα CW κρατάμε πατημένο το πλήκτρο ένα δευτερόλεπτο για να 
ρυθμίσουμε το εύρος του τόνου. D
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17. Συνδιασμός ''q'' (MFq).[MONI, QSPL, ATC]. 
[A]:MONI.Πατάμε αυτό το πλήκτρο για να ακυρώσουμε την φίμωση του δέκτη.Η 
λειτουργία αυτού του πλήκτρου ρυθμίζεται με το μενού 065.(PG A). 
[B]:QSPL.Πατώντας το έχουμε την δυνατότητα γρήγορου διαχωρισμού όπου 
μεταφέρεται η συχνότητα του δευτερεύοντος VFO στο προτεύων +5 KHz ενώ 
ταυτόχρονα ενεργοποιείτε και η δυνατότητα SPLIT (εκπομπή στο ένα VFO και 
λήψη στο άλλο).Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού αυτού του πλήκτρου 
μέσω του μενού 066 (PG B). 
[C]:ATC.Πατάμε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσουμε τον τόνο των 1750 
κύκλων.Αυτός ο τόνος εκπέμπεται κάθε φορα που πατάμε το ΡΤΤ σε κενή 
συχνότητα για δύο δευτερόλεπτα. Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού αυτού 
του πλήκτρου μέσω του μενού 067 (PG C). 

 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑΣ 

 

 
 

1. INPUT. 
Αυτή είναι η υποδοχή του ρεύματος.Χρησιμοποιούμε το καλώδιο της 
συσκευασίας για να ενώσουμε τον πομποδέκτη στην μπαταρία του αυτοκινήτου ή 
σε εξωτερικό τροφοδοτικό 13,8 VDC  22Amps τουλάχιστον.Σιγουρευτείται ότι το 
κόκκινι καλώδιο είναι στον θετικό πόλο+  και το μαύρο στον αρνητικό -. Επίσης 
έχει και ένα αισθητήρα ισχύος. Εάν συνδέσουμε την επαφή Νο 3 στην γείωση 
τότε ο πομπός γυρίζει σε 20 W (10 στους 430 MHz). 
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2. CAT/LINEAR. 
Αυτή η 8 επαφών υποδοχή χρησιμεύει για σύνδεση με το εξωτερικό αυτόματο 
antenna tuner, για σύνδεση με πρωσοπικό υπολογιστή και για διασύνδεση με τον 
ενισχυτή VL-1000. 
 

 
 
3. DATA. 
Αυτή η 6 επαφών υποδοχή δέχεται σήμα AFSK από τερματικό ελεγκτή (TNC). 
Επίσης διαθέτει σταθερής έντασης ήχο, διακόπτη εκπομπής, ρυθμίσεις φίμωσης 
και γραμμές γείωσης. 
 

 
4. ACC. 
Αυτή η 3,5 mm 3 επαφών υποδοχή δέχεται ρεύμα ρύθμισης ελέγχου από 
γραμμικό ενισχυτή στην μύτη, εντολή εκπομπής στον μεσαίο δακτύλιο και 
γείωση στη βάση. Όταν η εντολή εκπομπής γειώνεται τότε ο πομποδέκτης 
εκπέμπει ένα σταθερό τόνο CW για ρύθμιση γραμμικού ενισχυτή ή χειροκίνητο 
antenna tuner. 
5. KEY. 
 Αυτή η 3,5 mm 3 επαφών υποδοχή χρησιμεύει για σύνδεση χειριστηρλιου CW. 
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6. EXT SPKR. 
 Αυτή η 3,5 mm 2 επαφών υποδοχή παρέχει ρυθμιζόμενης έντασης ήχο για 
σύνδεση με εξωτερικό ηχείο ονομαστικής αντίστασης από 4 έως 16 Ω. 

 
7. 144/430 ΜΗz Υποδοχή κεραίας. 
8. HF/50 MHz Υποδοχή κεραίας. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

ΑΝΟΙΓΜΑ 

 
 
Για να ανοίξουμε τον πομποδέκτη κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το 
POWER.Το ίδιο κάνουμε και για να τον κλείσουμε. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 
Πατάμε το BAND(DWN) ή το BAND(UP) για να μετακινηθούμε στην επόμενη 
περιοχή προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
Πατάμε το MODE( ) ή το MODE( ) για να μετακινηθούμε ανάμεσα στους 
διαφορετικούς τρόπους διαμόρφωσης 
κυκλικά:.....LSB<>USB<>CW<>CWR<>AM<>FM<>DIG<>PKT<>LSB......... 
 Η ένδειξη CWR σημαίνει ότι ο πομποδέκτης χρησιμοποιεί την αντίθετη πλευρική 
από την κανονική που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η USB. Η επιλογή 
DIG είναι μία έκδοση βασισμένη στο πρότυπο AFSK και ελέγχεται από το μενού D
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038 [ DIG MODE]. H ένδειξη PKT αντιπροσωπεύει την μετάδοση δεδομένων σε 
δέσμη (1200 ή 9600 bps) και σε FM διαμόρφωση. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΝΗΣ 
 

 
 
Γυρίζουμε το κουμπί AF ρυθμίζοντας την ένταση. 
Όταν δουλεύουμε σε DIG ή PKT βάζουμε το κουμπί ΑF σε όποια ένταση 
θέλουμε. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία μια και στάθμη εξόδου DATA 
του μηχανήματος είναι πάντα σταθερή. 
 
ΜΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
 

 
 
Πολλές από τις ρυθμίσεις του πομποδέκτη  τροποποιούνται χρησιμοποιώντας το 
φιλικό μενού επιλογών. Αυτές οι επιλογές περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενα 
κεφάλαια αλλά τώρα σας περιγράφουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιείσεται 
γρήγορα το μενού των επιλογών. 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC]. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού που θέλουμε να αλλάξουμε. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την νέα ρύθμιση. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΦΙΜΩΣΗ 
 

 
 
Ο διακόπτης SQL/RF λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με την χώρα που 
προορίζεται ο πομποδέκτης. Στην Αμερικάνικη έκδοση ρυθμίζει την ευαισθησία 
του δέκτη αλλά ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με το μενού 080. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 
 
1. Στις διαμορφώσεις SSB/CW και DIG γυρίζουμε το DIAL για να επιλέξουμε 
την συχνότητα. 
2. Στις διαμορφώσεις AM/FM και PKT  γυρίζουμε το SELECT για να επιλέξουμε 
την συχνότητα. 
3. Επίσης στις SSB/CW/DIG το SELECT κάνει γρήγορες μετακινήσεις στην 
συχνότητα και τις μικρομετρικές ρυθμίσεις τις κάνουμε με το DIAL. 
Tα βήματα του SELECT αλλάζουν για κάθε τύπο διαμόρφωσης χωριστα από το 
μενού 006 για ΑΜ, 052 για FM και 082 για SSB. 
Εάν πατήσουμε το SELECT και μετά το γυρίσουμε θα δούμε τη συχνότητα να 
αλλάζει με βήματα του 1MHz. 
Στις  AM/FM και PKT  το DIAL δεν λειτουργεί. Για να ενεργοποιειθεί αλλάζουμε 
το μενού 004. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ DIAL 
 
Πατάμε στιγμιαία το POWER ενώ ο πομποδέκτης είναι ανοιχτός. Για να 
επιστρέψουμε στην αργή ταχύτητα πατάμε πάλι  στιγμιαία το POWER. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ VFO 
 
Πατάμε το πλήκτρο FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να 
εμφανιστεί η ένδειξη [A/B, A=B, SPL]. Τώρα πατάμε το A/B για να 
μετακινηθούμε από το ένα στο άλλο VFO. 
 
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 
 

 
 
Το πλήκτρο LOCK κλειδώνει το DIAL ή και τα χειριστήρια της πρόσοψης. Η 
αρχική ρύθμιση είναι να κλειδώνει μόνο το DIAL. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει 
με το μενού 054. 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC]. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
επιλέγοντας ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 054. 
1. 4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το κλείδωμα που θέλουμε: D
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DIAL:     Κλειδώνει μόνο το DIAL. 
FREQ:    Κλειδώνει τα πλήκτρα της πρόσοψης που έχουν σχέση με την αλλαγή  
                της συχνότητας όπως το BAND(DWN), BAND(UP), [A](A/B) κλπ. 
PANEL:  Κλειδώνει όλα τα κουμπιά και τα πλήκτρα της πρόσοψης εκτός από το  
                POWER και το LOCK. 
ALL:        Κλειδώνει όλα τα κουμπιά και τα πλήκτρα της πρόσοψης εκτός από το  
                POWER το LOCK και τα πλήκτρα του μικροφώνου. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
 
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ (CLARIFIER)  
 

 
 
1. Πατάμε στιγμιαία το CLAR. 
2. Γυρίζουμε το SELECT για να μετακινήσουμε τον δέκτη + - 9,99 kHz από την 
συχνότητα εκπομπής. 
3. Εάν η συχνότητα λήψης είναι υψηλότερη από την συχνότητα εκπομπής (έως 
1kHz) τότε ένα βέλος που δείχνει επάνω εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της οθόνης. 
Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερή από 1 kHz τότε εμφανίζεται ένα διπλό βέλος που 
δείχνει επάνω. 

      Εάν η συχνότητα λήψης είναι χαμηλότερη από την συχνότητα εκπομπής (έως  
      1kHz) τότε ένα βέλος που δείχνει κάτω εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της  
      οθόνης. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερή από 1 kHz τότε εμφανίζεται ένα  
      διπλό βέλος που δείχνει κάτω. Όταν το CLAR είναι στο κέντρο που  
      σημαίνει ότι η συχνότητα εκπομπής είναι ίδια με την συχνότητα λήψης, 
      αλλά είναι ενεργοποιημένο τότε εμφανίζεται μία παύλα. 

4. Για να κλείσουμε το CLAR το πατάμε στιγμιαία. 
5. Για να μηδενίσουμε το CLAR το κλείνουμε και μετά γυρίζουμε το  DIAL προς 
οποιαδήποτε κατεύθηνση. Με το πρώτο κλικ η διαφορά θα μηδενίσει. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο CLAR. 
2. Γυρίζουμε το SELECT δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα προσπαθώντας να 
μειώσουμε ή να μηδενίσουμε την παρεμβολή. 
3. Για να ακυρώσουμε αυτή την λειτουργία κρατάμε πατημένο για ένα  
δευτερόλεπτο το πλήκτρο CLAR. 
Εάν θέλουμε να κάνουμε μόνιμες αλλαγές χρησιμοποιούμε το μενού 015 για τα 
LSB ή το μενού 017 για τα USB. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ (AGS) 
 
1. Πατάμε το πλήκτρο FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να 
εμφανιστεί η ένδειξη [NB, AGC, AUTO]. 
2. Πατάμε το C επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες θέσεις: AUTO > FAST > 
SLOW > AUTO…….(σε CW και DIG(AFSK) το AUTO δουλεύει σαν FAST και 
στις διαμορφώσεις ομιλίας σαν SLOW). 
 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (NOISE BLANKER) 
 
1. Πατάμε το πλήκτρο FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να 
εμφανιστεί η ένδειξη [NB, AGC,ΟF]. 
2. Πατάμε το [Α](ΝΒ). H ένδειξη εμφανίζεται δίπλα στο ΝΒ. 
3. Για να ρυθμίσουμε το επίπεδο εξάλειψης κρατάμε πατημένο για ένα 
δευτερόλεπτο το [Α](ΝΒ). Αυτό ενεργοποιεί το μενού 063. Γυρίζουμε το DIAL 
επιλέγοντας το επίπεδο από 0 έως 100. Όταν ολοκληρώσουμε κρατάμε πατημένο 
για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση της νέας επιλογής και 
επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
4. Πατάμε το [Α](ΝΒ) για να κλείσουμε την λειτουργία της εξάλειψης. 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΙΡΟ) 
 
Αυτή η λειτουργία παρακάμπτει την προενίσχυση του δέκτη. Δεν είναι διαθέσιμη 
στους 144 και 430 ΜΗz. 
1. Πατάμε το πλήκτρο FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να 
εμφανιστεί η ένδειξη [IPO, ATT, NAR]. 
2. Πατάμε το Α(ΙΡΟ) για να κλείσουμε την προενισχυση. 
3. Πατάμε το Α(ΙΡΟ) για να την ανοίξουμε πάλι. 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΑΤΤ) 
 
Αυτή η λειτουργία μειώνει κατά 10db όλα τα σήματα και τον θόρυβο. Δεν είναι 
διαθέσιμη στους 144 και 430 ΜΗz. 
1. Πατάμε το πλήκτρο FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να 
εμφανιστεί η ένδειξη [IPO, ATT, NAR]. 
2. Πατάμε το [B](ATT) για ενεργοποίηση. 
3. Πατάμε πάλι το [B](ATT) για να ακυρώσουμε την λειτουργία της μείωσης. 
 
ΦIΛΤΡΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ DSP (Xρειάζεται το DSP-2) 
 
1. Πατάμε το [DSP] στιγμιαία και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [DNR, DNF, 
DBF]. 
2. Πατάμε το [C](DBF). Η ένδειξη εμφανίζεται στο πλάι του DBF. 
3. Το εύρος της λειτουργίας του φίλτρου DSP αλλάζει από τον χρήστη με τον 
ακόλουθο χειρισμό. 
 Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο [C](DBF). Αυτό  

   ενεργοποιεί το μενού 047. 
 Γυρίζουμε το DIAL κάνοντας την αλλαγή που θέλουμε. 
 Τώρα γυρίζουμε το SELECT ένα κλικ δεξιά στο μενού 046. 
 Γυρίζουμε το DIAL κάνοντας την αλλαγή που θέλουμε. D
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 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση  
   της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
4. Πατάμε το [C](DBF) για να ακυρώσουμε την λειτουργία του φίλτρου 
διέλευσης. 
 
 
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΡΥΦΩΝ CW ΣΤΟ DSP 
 
Στα CW όταν πατήσουμε το [C](DBF) στην επιλογή [DNR, DNF, DBF] 
ενεργοποιείται ένα στενό φίλτρο επιλογής κορυφών που είναι ιδανικό για χρήση 
όταν υπάρχει συνωστισμός σταθμών. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο στα VHF/UHF 
όταν τα σήματα είναι πολύ αδύναμα. Το κέντρο της συχνότητας του φίλτρου 
ευθυγραμμίζεται αυτόματα σύμφωνα με την επιλογή που έχουμε κάνει στο μενού 
027 [CW PITCH]. 
1. Για να αλλάξουμε το εύρος κάλυψης του φίλτρου κάνουμε τα ακόλουθα: 
2. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο [C](DBF) ενώ είμαστε σε 
CW. Αυτό ενεργοποιεί το μενού 045. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το επιθυμητό εύρος. Οι διαθέσιμες επιλογές 
είναι 60Hz, 120Hz και 240Hz(Η αρχική είναι 240Hz). 
4. . Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΟ DSP (DNR) (Xρειάζεται το DSP-2) 
 
1. Πατάμε στιγμιαία το DSP. 
2. Πατάμε το [Α](DNR). Η ένδειξη εμφανίζεται στο πλάι του DNR. 
3. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [A](DNR). Αυτό 
ενεργοποιεί το μενού 049. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το σημείο που η σχέση σήματος προς  θόρυβο 
είναι η καλύτερη. 
5.  Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για να κλείσουμε την λειτουργία της μείωσης του θορύβου πατάμε το 
[Α](DNR). 
 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΤΟ DSP (DNF) (Xρειάζεται το DSP-2) 
 
1. Πατάμε στιγμιαία το DSP. 
2. Πατάμε το [B](DNF). Η ένδειξη εμφανίζεται στο πλάι του DNF. 
3. Πατάμε το [B](DNF) για να ακυρώσουμε τη λειτουργία του φίλτρου. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜ/FM ΜΕ ΤΟ DIAL 

 
Στις διαμορφώσεις AM και FM  η χρήση του DIAL είναι κλειδωμένη μέσω του 
μενού 004. Για να ρυθμίσουμε την συχνότητα λειτουργίας γυρίζουμε το SELECT. 
Αυτό προκαλεί αλλαγή συχνότητας με συγκεκριμένα βήματα. Εάν θέλουμε να 
λειτουργήσουμε το DIAL στις διαμορφώσεις AM και FM  αλλάζουμε την 
ρύθμιση στο μενού 004. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΑΡΟ) 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT στο μενού 007. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μετά από πόση ώρα θέλουμε να κλείσει ο 
πομποδέκτης. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία ένα μικρό ρολόι εμφανίζεται στο 
επάνω κέντρο της οθόνης. Εάν δεν υπάρξει καμία λειτουργία μέσα στο χρονικό 
διάστημα που ορίσαμε τότε ο πομποδέκτης κλείνει. 
 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΕ SSB ΚΑΙ ΑΜ 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
1. Πατάμε το MODE( ) ή MODE ( ) για να επιλέξουμε LSB, USB ή ΑΜ 
διαμόρφωση. 
2. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [MTR, PWR, DISP]. 
3. Τώρα πατάμε το [A](MTR) ή το [B] για να επιλέξουμε τον τρόπο λειτουργίας 
του ALC. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε αρκετές φορές το Α ή το Β για να 
μετακινηθείτε ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές. 
4. Πατάμε τον διακόπτη της εκπομπής ΡΤΤ και μιλάμε με κανονική ένταση 
φωνής ενώ παράλληλα παρακολουθούμε το όργανο. Η ιδανική ένταση φωνής 
προκαλεί μικρές ενδείξεις στο όργανο μέτρησης του ALC. 
5. Εάν οι ενδείξεις είναι πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές ίσως χρειάζεται να 
επαναφέρεται το μικρόφωνο στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
 Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC 
 Γυρίζουμε το SELECT στο μενού 005. 
 Πατάμε τον διακόπτη της εκπομπής ΡΤΤ και ενώ μιλάμε με κανονική ένταση 
φωνής γυρίζουμε το DIAL μέχρι να πάρουμε τη σωστή ένδειξη στο όργανο. 

 . Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
1) Το φέρον για τα ΑΜ είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο στα 25 W και δεν 
χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση. 
2)Ο διακόπτης ΤΟΝΕ του μικροφώνου MH-31Α8J αλλάζει την χροιά του 
μικροφώνου. Στην θέση 2 προσθέτει λίγο όγκο που σε πολλές περιπτώσεις είναι 
ωφέλιμος. Η θέση 1 είναι πιο χρήσιμη σε χώρες όπως η Ιαπωνία που η γλώσσα 
τους περιέχει πολλά φωνήεντα και η διαμόρφωση πρέπει να έχει μεγαλύτερη 
ευκρίνεια. Στις δυτικές γλώσσες αυτό έχει μικρή σημασία. 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ (VOX) 
 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [RPT, REV, VOX]. 
2. Πατάμε το [C](VOX). 
3. Χωρίς να πατήσουμε τον διακόπτη της εκπομπής ΡΤΤ μιλάμε στο μικρόφωνο 
με κανονική ένταση φωνής. Η εκπομπή πρέπει να ξεκινήσει με την ομιλία μας και 
να σταματήσει λίγο μετά αφού σταματήσουμε να μιλάμε. D
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4. Για να ακυρώσουμε την λειτουργία αυτή πατάμε πάλι το [C](VOX). 
5. Η ευαισθησία ρυθμίζεται με τις ακόλουθες κινήσεις: 

        Ενώ στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη [RPT, REV, VOX] κρατάμε πατημένο  
         για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο [C](VOX). Αυτό ενεργοποιεί το μενού  
         088. 
        Μιλάμε στο μικρόφωνο με κανονική ένταση φωνής γυρίζουμε το DIAL   
          μέχρι το σημείο που η εκπομπή ξεκινάει αμέσως με την φωνή μας αλλά όχι  
          με τον θόρυβο του περιβάλλοντος. 
        Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση  
          της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 

6. Η εκπομπή διακόπτεται ένα δευτερόλεπτο μετά το σταμάτημα της ομιλίας μας. 
Για να επιλέξουμε διαφορετικό χρόνο κάνουμε τα ακόλουθα: 

        Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [F]. 
        Γυρίζουμε το MEM/VFO CH επιλέγοντας το μενού 087. 
        Γυρίζουμε το DIAL ενώ λέμε μία μικρή συλλαβή στο μικρόφωνο και    
          ρυθμίζουμε την καθυστέρηση. 
        Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση  
          της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
       Η χρονική καθυστέρηση για τα CW ρυθμίζεται από το μενού 024. 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ AF 
 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [STO, RCL, PROC]. 
2. Πατάμε το [C](PROC). 
3. Πατάμε τον διακόπτη της εκπομπής ΡΤΤ, εκτός εάν έχουμε ενεργοποιημένη τη 
λειτουργία VOX και μιλάμε με κανονική ένταση φωνής στο μικρόφωνο. 
4. Για να ακυρώσουμε την λειτουργία του επεξεργαστή πατάμε πάλι το 
[C](PROC). 
5. Το επίπεδο της επεξεργασίας ρυθμίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: 
     Στην λειτουργία [STO, RCL, PROC] κρατάμε πατημένο για ένα   
     δευτερόλεπτο το [C](PROC). Αυτό ενεργοποιεί το μενού 074. 
      Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το νέο επίπεδο επεξεργασίας. (Το αρχικό   
     είναι 50). 

              Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για      
              αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 

  Κάνουμε μερικές δοκιμές συνομιλώντας με συναδέλφους ή χρησιμοποιούμε   
  έναν δέκτη για να ελέγξουμε την ποιότητα της διαμόρφωσης και εάν   
  χρειαστεί διορθώνουμε. 

 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜIΣΤΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 
1.Κρατάμε πατημένο το DSP για ένα δευτερόλεπτο. Αυτό ενεργοποιεί το μενού 
048. 
2.Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες επιλογές: 
OFF:     Ο ισοσταθμιστής είναι κλειστός. 
LPF:      Δίνεται έμφαση στις χαμηλές (μπάσα). 
HPF:     Δίνεται έμφαση στις υψηλές (πρίμα). 
BOTH: Δίνεται έμφαση στις μεσαίες. D
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Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ CW 

 
   1. Εισάγουμε το βύσμα (τριών επαφών) στην υποδοχή KEY. 

2. Πατάμε το MODE( ) ή MODE ( ) για να επιλέξουμε CW ή CWR ( η 
επιλογή CW χρησιμοποιεί την USB ενώ η CWR την LSB διαμόρφωση. 
3. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί 
η ένδειξη [SPOT, BK, KYR]. Πατάμε το ΒΚ και η ένδειξη εμφανίζεται δίπλα 
του. 
4. Όταν κλείνουμε το κλειδί ή ενεργοποιούμε την αποστολή από τον 
υπολογιστή, έχουμε εκπομπή και όταν ελευθερώνουμε έχουμε, μετά από μία 
μικρή καθυστέρηση, λήψη. 

         5. Η καθυστέρηση ρυθμίζεται ως εξής: 
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
 Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 024. 

          Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μεγαλύτερη ή μικρότερη χρονική   
          καθυστέρηση (η αρχική είναι 250ms). Στην επιλογή FULL έχουμε  
          την δυνατότητα να ακούμε την συχνότητα ανάμεσα στα κενά του  

  χειρισμού.   
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για να κάνετε πρακτική εξάσκηση χωρίς να υπάρχει εκπομπή πατάμε το 
πλήκτρο [Β](ΒΚ) και η ένδειξη  σβύνει. Τώρα πατώντας το χειριστήριο 
ακούμε τους τόνους χωρίς όμως να γίνεται εκπομπή. 
7. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του τόνου και με το μενού 029. 
 Ενώ βρισκόμαστε στην ένδειξη [SPOT, BK, KYR] κρατάμε πατημένο για ένα  
δευτερόλεπτο το πλήκτρο [Β](ΒΚ). Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος 
ανάκλησης του μενού 029. 
 Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μία ένδειξη μεταξύ 0 και 100. Η αρχική είναι 

50. 
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
8. Μπορείτε να ρυθμίσετε την χροιά του τόνο και με το μενού 027. 
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
 Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 027. 
 Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μεταξύ 400 και 800 Hz. (Η αρχική   
επιλογή είναι 700Hz). 
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
9. Επειδή η εκπομπή του τόνου στην πραγματικότητα είναι η εκπροσώπηση του 
εκπεμπόμενου σήματος υπάρχει η δυνατότητα συντονισμού ακριβείας με 
κάποιον άλλο σταθμό. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία κρατάμε 
πατημένο το πλήκτρο HOME ενώ είμαστε σε διαμόρφωση CW. Πατώντας 
επίσης το [Α](SPOT) όταν στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη [SPOT, BK, KYR] 
ενεργοποιείται η ίδια λειτουργία. 
 
 
 D
R
 E

LE
CT

R
O
NI

CS



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
1. Συνδέουμε το χειριστήριο στην υποδοχή KEY. 
2. Πατάμε το MODE( ) ή MODE ( ) για να επιλέξουμε CW ή CWR. 
3. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί 
η ένδειξη [SPOT, BK, KYR]. 
4. Πατάμε το C [ΚYR] και η ένδειξη εμφανίζεται δίπλα του. 
5. Η ταχύτητα ρυθμίζεται από το μενού 030. 

          Ενώ στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη [SPOT, BK, KYR] κρατάμε   
         πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [C](KYR). 

 Πατάμε SELECT για να επιλέξουμε cpm (χαρακτήρες το λεπτό) αντί    
   για wpm (λέξεις το λεπτό). Οι χαρακτήρες το λεπτό υπολογίζονται με το  
   πρότυπο ‘’PARIS’’ που υπολογίζει πέντε γράμματα τη λέξη. 
    Γυρίζουμε το DIAL ενώ στέλνουμε για να ρυθμίσουμε την επιθυμητή  
   ταχύτητα. 
    Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για    

         αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική  
λειτουργία.   
6. Η αναλογία σχέσης τελείας και παύλας ρυθμίζεται: 
 

 
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
 Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και γυρίζουμε το DIAL στη 
θέση ΟΝ. 
 Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 032. 
 Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την επιθυμητή σχέση. 
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για    
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
7. Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουμε κανονική ή αντίστροφη λειτουργία του 
χειριστηρίου με το μενού 025. Η αρχική επιλογή είναι NORMAL όπου η μύτη 
του βύσματος είναι η τελεία και ο πίσω δακτύλιος η παύλα. Για να αλλάξουμε 
την πολικότητα : 

 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
 Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και γυρίζουμε το DIAL στη 
θέση ΟΝ. 
 Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 025. 
 Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την νέα θέση. 
 Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για    
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
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ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΕ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 

1. Πατάμε το MODE( ) ή MODE ( ) για να επιλέξουμε FM διαμόρφωση. 
2. Πατάμε τον διακόπτη εκπομπής ΡΤΤ. 
3. Εάν οι συνομιλητές μας πουν ότι το επίπεδο της διαμόρφωσης είναι πολύ 
δυνατό πατάμε στιγμιαία το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι την οθόνη 
να εμφανιστεί η ένδειξη [MTR, PWR, DISP]. Μετά πατάμε [Α](MTR) 
επιλέγοντας ‘’Deviation’’(Η ένδειξη MOD εμφανίζεται πάνω από το πλήκτρο 
Β). 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
5. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το 
DIAL στη θέση ΟΝ. 
6. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 051. 
7. Γυρίζουμε το DIAL για να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την ένταση του 
μικροφώνου (ανάλογα τι χρειάζεται). 
8. Πατάμε τον διακόπτη της εκπομπής ΡΤΤ και ενώ μιλάμε με κανονική ένταση 
φωνής παρατηρούμε την ένδειξη του οργάνου. Η κατάλληλη ένδειξη για την 
FM διαμόρφωση είναι 16 γραμμές περίπου στις κορυφές της ομιλίας. 
9. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για    
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
10. Η ενεργοποίηση της εκπομπής με την ομιλία (VOX) είναι διαθέσιμη και 
στην FM διαμόρφωση. Όταν στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη [RPT, REV, VOX] 
πατάμε το [C](VOX). 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ 
 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί 
η ένδειξη [RPT, REV, VOX]. 
2. Πατάμε το [Α](RPT).Στην οθόνη εμφανίζεται το μείον - .Εάν η είσοδος του 
αναμεταδότη είναι θετική πατάμε το [Α](RPT).μία φορά ακόμη και στην οθόνη 
εμφανίζεται το +. 
3. Εάν η διαφορά της συχνότητας δεν είναι αυτή που πρέπει κάνουμε τις 
ακόλουθες κινήσεις: 
0  Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [Α] RPT. Αυτό ενεργοποιεί το 
μενού 076. 
0  Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την επιθυμητή διαφορά. 
0  Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για    
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
4. Εάν ο αναμεταδότης έχει κωδικό εισόδου (CTCSS ή DCS) πατάμε μία φορά 
το FUNC και γυρίζουμε το SELECT ένα κλικ δεξιά στην θέση [TON, --- , 
TDCH]. 
0  Πατάμε το [Α](TON) για να ενεργοποιήσουμε την αποστολή υπότονου    
CTCSS. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ‘'ΤΕΝ’’. Εάν συνεχίσουμε να 
πατάμε το [Α] η ένδειξη αλλάζει σε ‘’TSQ’’ (CTCSS Encode/Decode), ‘’DEN’’ 
(Digital Coded Squelch Encode) και ακολουθεί το ‘’DCS’’ (Digital Coded 
Squelch Encode/Decode) και στη συνέχεια χάνονται όλα από την οθόνη. 
0  Για να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης στον αναμεταδότη κάνουμε    
 τις ακόλουθες κινήσεις: 
1α. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [Α](ΤΟΝ). 
2α. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την επιθυμητή συχνότητα τόνου. D
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3α. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 

   5. Με την διαφοροποίηση τη συχνότητας ενεργοποιημένη υπάρχει η δυνατότητα   
   αντιστροφής της λήψης με την εκπομπή πατώντας το [Β](REV) όταν στην    
   οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [RPT, REV, VOX]. Πατάμε πάλι το [Β] για να   
επιστρέψουμε στην κανονική λειτουργία. 
6. Σε πολλές εκδόσεις πομποδεκτών η αυτόματη επιλογή της διαφοράς για 
είσοδο σε αναμεταδότη είναι ενεργοποιημένη από τον κατασκευαστή. Για να 
αλλάξουμε αυτή την επιλογή χρησιμοποιούμε το μενού 002 για τα VHF (144 
MHz) και το μενού 003 για τα UHF (430 MHz). 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΝΩΝ 

 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί 
η ένδειξη [TON, ---, TDCH]. 
2. Πατάμε το [Α](ΤΟΝ) ενεργοποιώντας το CTCSS Encode/Decode (TSQ). 
3. Πατάμε το [C](TDCH). 
4. Μόλις ο πομποδέκτης ανιχνεύσει τον σωστό τόνο σταματάει σε αυτόν και ο 
ήχος περνάει από το μεγάφωνο. 
5. Ο τόνος αυτός αποθηκεύεται προσωρινά για να έχουμε την δυνατότητα να 
τον περάσουμε σε κανονική μνήμη για μελλοντική χρήση. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ 
 
Μία άλλη μορφή κωδικοποίησης είναι και οι ψηφιακοί τόνοι. Είναι ένα  νέο 
σύστημα ποιο προηγμένο τεχνολογικά με χαμηλότερα ποσοστά λάθους και 
μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι μας παρέχουν οι υπότονοι. Όπως ακριβώς και οι 
υπότονοι έτσι και οι ψηφιακοί τόνοι χρειάζονται πρώτα ενεργοποίηση και μετά 
επιλογή του κατάλληλου. 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί 
η ένδειξη [TON, ---, TDCH]. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΥΠΟΤΟΝΟΙ (HZ) 

67.0 69.3 71.9 74.4 77.0 79.7 

82.5 85.4 88.5 91.5 94.8 97.4 

100.0 103.5 107.2 110.9 114.8 118.8 

123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2 

151.4 156.7 159.8 162.2 165.5 167.9 

171.3 173.8 177.3 179.9 183.5 186.2 

189.9 192.8 196.6 199.5 203.5 206.5 

210.7 218.1 225.7 229.1 233.6 241.8 

250.3 254.1 - - - - 
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2. Πατάμε το [Α](ΤΟΝ) τέσσερις φορές ενεργοποιώντας το Digital Coded 
Squelch Encode/Decode (DCS). 
3. Κρατάμε πατημένο το [Β] για ένα δευτερόλεπτο. Αυτό ενεργοποιεί το μενού 
033. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον τόνο και μετά κρατάμε πατημένο το 
FUNC για ένα δευτερόλεπτο. 

 
 
5. Πατάμε το [Α](ΤΟΝ) μία φορά ακόμη για να ακυρώσουμε την λειτουργία. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΝΩΝ 
 
Σε περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε τον ψηφιακό τόνο ή τον υπότονο που 
χρησιμοποιούν οι άλλοι σταθμοί τότε μπορούμε να ρυθμίσουμε τον πομποδέκτη 
να ανιχνεύσει το λαμβανόμενο σήμα για τον τόνο που χρησιμοποιεί. 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [TON, ---, TDCH]. 
2. Πατάμε το [Α](ΤΟΝ) ενεργοποιώντας το Digital Coded Squelch 
Encode/Decode (DCS). 
3. Πατάμε το [C](TDCH). 
4. Μόλις ο πομποδέκτης ανιχνεύσει τον σωστό τόνο σταματάει σε αυτόν και ο 
ήχος περνάει από το μεγάφωνο. 
5. Ο τόνος αυτός αποθηκεύεται προσωρινά για να έχουμε την δυνατότητα να τον 
περάσουμε σε κανονική μνήμη για μελλοντική χρήση. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΤΟΝΟΙ (DCS) 

023 025 026 031 032 036 043 047 051 053 

054 065 071 072 073 074 114 115 116 122 

125 131 132 134 143 145 152 155 156 162 

165 172 174 205 212 223 225 226 243 244 

245 246 251 252 255 261 263 265 266 271 

274 306 311 315 325 331 332 343 346 351 

356 364 365 371 411 412 413 423 431 432 

445 446 452 454 455 462 464 465 466 503 

506 516 523 526 532 546 565 606 612 624 

627 631 632 654 662 664 703 712 723 731 

732 734 743 754 - - - - - - 
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3.  Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 079. 
4. Γυρίζουμε το DIAL στη θέση ΟΝ. 

      5. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία τότε οι επιλογές στην οθόνη 
αλλάζουν σε [ENC, DEC, TDCH]. Έτσι πατάμε [Α]για encode και [Β] για 
decode. Στην οθόνη εναλλάσσονται οι ακόλουθες ενδείξεις. 
T-T: Αποστολή και λήψη υποτόνων CTCSS. 
T-D: Αποστολή υποτόνων CTCSS και λήψη ψηφιακών τόνων DCS. 
T    : Αποστολή υποτόνων CTCSS. 
D    : Αποστολή ψηφιακών τόνων DCS. 
D-T: Αποστολή ψηφιακών τόνων DCS και λήψη υποτόνων CTCSS. 
D-D: Αποστολή και λήψη υποτόνων ψηφιακών τόνων DCS. 
D     : Λήψη ψηφιακών τόνων DCS. 
T     : Λήψη υποτόνων CTCSS. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΝΟΥ ΥΠΟΤΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
 
1. Κρατάμε πατημένο  ένα δευτερόλεπτο το [A](ENC) για CTCSS ή το [B](DEC) 
για DCS. 
2. Πατάμε στιγμιαία το SELECT και γυρίζουμε το DIAL για να επιλέξουμε το 
‘’R’’ για λήψη (decode) 
3. Πατάμε στιγμιαία το SELECT και γυρίζουμε το DIAL για να επιλέξουμε τον 
τόνο ή υπότονο. 
4. Πατάμε στιγμιαία το SELECT και γυρίζουμε το DIAL για να επιλέξουμε το 
‘’T’’ για εκπομπή (encode). 
5. Πατάμε στιγμιαία το SELECT και γυρίζουμε το DIAL για να επιλέξουμε τον 
τόνο ή υπότονο. 

      6.  Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ARTS 
 
Το αυτόματο σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιεί τους ψηφιακούς τόνους για να 
ενημερώνει τους δύο σταθμούς που έχουν συνδεθεί εάν είναι εντός εμβέλειας 
επικοινωνίας ή όχι.  
Και οι δύο πρέπει να έχουν επιλέξει τον ίδιο ψηφιακό τόνο. 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [ARTS, SRCH, PMS]. 
2. Πατάμε το [Α](ARTS). 
3. Στην αρχή στην οθόνη δείχνει OUT.RNG. Kάθε 30 δευτερόλεπτα αφού 
ενεργοποιηθεί το σύστημα ο πομποδέκτης στέλνει ένα σήμα με τον επιλεγμένο 
τόνο. Εάν ο άλλος πομποδέκτης είναι εντός περιοχής εμβελείας απαντάει και στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη IN.RNG. 
4. Για να ακυρώσουμε αυτή την λειτουργία  πατάμε το [Α](ARTS). 
 
Εκτός από την σιωπηλή λειτουργία υπάρχουν και δύο διαφορετικοί τρόποι 
ηχητικής ειδοποίησης. 
 
RANGΕ: Ο πομποδέκτης ηχεί μόνο στην αρχή της σύνδεσης. D
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ALL: Κάθε φορά που γίνεται επικοινωνία ο πομποδέκτης ηχεί. 
         OFF: Κανείς ήχος δεν ακούγεται. Πρέπει να κοιτάμε την οθόνη για   

          επιβεβαίωση. 
1.Ενώ βρισκόμαστε στην ένδειξη  [ARTS, SRCH, PMS] κρατάμε πατημένο το 
[Α](ARTS) για ένα δευτερόλεπτο. Αυτό ενεργοποιεί το μενού 008. 
2.Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μία από τις τρις θέσεις. 
Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ CW 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε SELECT επιλέγοντας το μενού 010 [ARTS IDW]. 
4. Πατάμε το SELECT για να ξεκινήσουμε την αποθήκευση. Η θέση του πρώτου 
χαρακτήρα υπογραμμίζεται. 

   5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το πρώτο ψηφίο και μετά γυρίζουμε το      
   SELECT ένα κλικ δεξιά για αποθήκευση και μετάβαση στον επόμενο    
   χαρακτήρα. 

6. Επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε την 
εισαγωγή. 
7. Πατάμε το SELECT στιγμιαία για αποθήκευση και έξοδο από αυτή τη 
λειτουργία. 
8. Γυρίζουμε SELECT ένα κλικ δεξιά επιλέγοντας το μενού 009. 
9. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας  τη θέση ΟΝ. 
10. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (SSB-BASED AFSK) 
 
 
Ο πομποδέκτης διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες ψηφιακής διαμόρφωσης στις 
περιοχές των HF, VHF και UHF. H χρήση της δυνατότητας AFSK (μετακίνηση 
της ακουστικής συχνότητας) μας επιτρέπει την δημιουργία πολλών διαφορετικών 
συνδυασμών διαμόρφωσης. 
Πριν ξεκινήσουμε την ψηφιακή λειτουργία πρέπει να καθορίσουμε ποια ακριβώς 
διαμόρφωση θα αξιοποιήσουμε.. Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε το 
μενού 038 ως εξής: (σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούμε την RTTY).   
1. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC]. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε το SELECT στο μενού 038. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ‘’RTTY-L’’ ή RTTY-U’’. 
5. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RTTY (ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΟ) 

 
 
1. Ενώνουμε τον τερματικό ελεγκτή TNC στην υποδοχή DATA στο πίσω μέρος 
του πομποδέκτη. Σιγουρευτείτε ότι για την σύνδεση της εκπομπής θα κάνετε 
χρήση της γραμμής ‘’TX AUDIO’’ και όχι της ‘’FSK’’. 
2. Πατάμε το MODE( ) ή MODE ( ) όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξουμε 
DIG διαμόρφωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ‘’DIG’’. 
3. Εάν έχουμε εγκαταστήσει το φίλτρο YF-122C ανακαλούμε την θέση ‘’n’’ 
[CFIL, -- , -- ] στον πολυδιακόπτη και επιλέγουμε [Β](--) ή [C](--) για να το 
ενεργοποιήσουμε. 
4. Για να ενεργοποιήσουμε την πλευρά εκπομπής σιγουρευτείτε ότι το όργανο 
είναι στην ένδειξη του ALC. Εάν δεν είναι πατάμε μία φορά το FUNC και μετά 
γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας τη θέση [MTR, -- , DISP]. Τώρα πατάμε το 
[Α](MTR) ή το [B] για να επιλέξουμε τη λειτουργία του ALC. Η ένδειξη ALC 
εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από το [Β]. 
5. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC]. 
6. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 
7. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 037. 
8. Ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος του τερματικού ελεγκτή TNC 
ενεργοποιούμε την εκπομπή από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Ενώ 
εκπέμπουμε παρατηρούμε την ένδειξη του οργάνου. Πρέπει να βλέπουμε μερικές 
τελείες, διαφορετικά γυρίζουμε το DIAL ρυθμίζοντας το επίπεδο για 16 περίπου 
τελείες στην ένδειξη του ALC. 
9. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PSK31 
 
Δύο διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης PSK31 είναι διαθέσιμοι για χρήση με τις 
USB και LSB. Για λειτουργία BPSK δεν έχει σημασία ποια πλευρική 
χρησιμοποιούμε αλλά για την QPSK πρέπει και οι δύο σταθμοί να είναι στην ίδια 
πλευρική. 
1. Συνδέουμε τον πομποδέκτη στην κάρτα ήχου του υπολογιστή ή στο 
INTERFACE. 
2. Ρυθμίζουμε για λειτουργία σε PSK31 όπως περιγράψαμε για RTTY. Όπως και 
πριν ρυθμίζουμε για DIG διαμόρφωση. Στο μενού 038 [DIG MODE] επιλέγουμε 
PSK31-L για λειτουργία σε LSB ή PSK31-U για λειτουργία σε USB. 
 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
 
Υπάρχουν δύο εύκολες ψηφιακές διαμορφώσεις μία για κάθε πλευρική που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για SSTV, FAX, PACTOR ή άλλες ψηφιακές 
λειτουργίες εκπομπής. Ακολουθεί ένα παράδειγμα που αφορά την σύνθεση από 
τον χρήστη της λειτουργίας JT44(WSJT) με χρήση της USB. 
1. Χρησιμοποιούμε το μενού 038 [DIG MODE] επιλέγοντας το ‘’USER-U’’. 
2. Πατάμε το MODE( ) ή MODE ( ) όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξουμε 
DIG διαμόρφωση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ‘’DIG’’. 
3. Τώρα χρησιμοποιούμε τα μενού για να ρυθμίσουμε την ανταπόκριση της 
πλευρικής απόρριψης. Ενώ είμαστε στην λειτουργία των μενού γυρίζουμε το  
SELECT επιλέγοντας το μενού 039 [DIG SHIFT] και γυρίζουμε το DIAL 
επιλέγοντας την επιθυμητή διαφορά του BFO. Για WSJT χρησιμοποιούμε μία 
τιμή περίπου στο +1500. Αυτή είναι μία καλή αρχική επιλογή. 
4. Τελικά ανάλογα με το πώς θέλουμε να ανταποκρίνεται η οθόνη ρυθμίζουμε την 
διαφορά χρησιμοποιώντας το μενού 036[DIG DISP]. 
5. Θυμηθείτε να κρατήσετε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το F για να βγείτε 
από το μενού. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΕΣΜΗ (PACKET) 
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1. Συνδέουμε τον τερματικό ελεγκτή TNC στην υποδοχή DATA που είναι στο 
πίσω μέρος του πομποδέκτη. 
2. Προσέξτε ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος σύνδεσης για 1200bps από ότι για 
9600bps. 
3. Χρησιμοποιούμε το μενού 073 [PKT RATE] για να επιλέξουμε την επιθυμητή 
διαμόρφωση. 
4. Αφού είμαστε στο μενού 073 [PKT RATE] γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας 
1200 ή 9600. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο [FUNC] για 
αποθήκευση της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
5. Πατάμε το MODE( ) ή MODE ( ) όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξουμε 
την λειτουργία σε δέσμη. Η ένδειξη PKT εμφανίζεται στην οθόνη. Για να 
ρυθμίσουμε την οδήγηση από το TNC χρησιμοποιούμε το μενού 071 για τα 1200 
και το μενού 072 για τα 9600. Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο δοκιμής για αν 
στείλουμε μερικούς τόνους και γυρίζουμε το DIAL για να ρυθμίσουμε το εύρος 
της διαμορφούμενης συχνότητας που ρυθμίζει και το επίπεδο της οδήγησης. 
Θυμηθείτε να κρατήσετε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC για να βγείτε 
από το μενού όταν έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις. 
Η ρύθμιση του εύρους της διαμορφούμενης συχνότητας είναι πολύ σημαντική για 
τα 9600 και χρειάζεται ρύθμιση με ένα καλά ρυθμισμένο όργανο. Μία καλή τιμή 
ρύθμισης είναι συνήθως + ή – 2.75 KHz (+ ή – 0.25 ΚΗz). Για τα 1200 αυτή η 
ρύθμιση είναι λιγότερο σημαντική και μία καλή τιμή είναι περίπου 2.5 με 3.5 
KHz + ή -. 
 
ΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ FAX 
 

 
Πριν ξεκινήσετε να είσαστε σίγουροι ότι ο αποκωδικοποίητης είναι σωστά 
συνδεδεμένος στις θέσεις 5 και 2 της υποδοχής DATA στο πίσω μέρος του 
πομποδέκτη. 
1. Ρυθμίζουμε τον πομποδέκτη για λειτουργία σε VFO και επιλέγουμε την DIG 
διαμόρφωση από το μενού 038[DIG MODE] σε PSK31-U. 
2. Τώρα επιλέγουμε την συχνότητα λειτουργίας του σταθμού που μεταδίδει το 
δελτίο καιρού σε fax. Mην ξεχάσετε ότι στα USB η συχνότητα που θα πρέπει να 
προγραμματίσετε είναι 1.90 KHz κάτω από την συχνότητα του σταθμού που 
εκπέμπει το δελτίο καιρού. Εάν δηλαδή ο σταθμός εκπέμπει στους 8.682,0 MHz 
εσείς θα πρέπει να συντονιστείτε στους 8.680,1 MHz. 
3. Από την στιγμή που ξεκινάει η λήψη  δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ρύθμιση 
στον πομποδέκτη. Η ένταση του επιπέδου της φωνής από την υποδοχή DATA 
είναι σταθερή και δεν ρυθμίζεται. 
4. Ρυθμίσεις των επιπέδων του γκρι και της εικόνας είναι δυνατές από σύμφωνα 
με τον υπολογιστή και το πρόγραμμα που έχετε συνδέσει στον αποκωδικοποιητή. 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΤΟΤ) 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. D
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2. Γυρίζουμε SELECT επιλέγοντας το μενού 084 [TOT TIME].  
3. Η αρχική ρύθμιση είναι OFF. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μία τιμή από 
ένα έως και είκοσι λεπτά της ώρας. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (SPLIT) 
 
Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικές συχνότητες χρησιμοποιώντας 
το VFO-A και το VFO-B κάτι που είναι πολύ χρήσιμο στις επικοινωνίες στα 
βραχέα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα λειτουργίας σταθμού στα 20 μέτρα με 
εκπομπή στους 14.025 MHz και λήψη 10 KHz υψηλότερα. 
1. Ρυθμίζουμε το VFO-A στους 14.035,00 MHz και στα CW. 
2. Πατάμε στιγμιαία το FUNC και γυρίζουμε το SELECTόσο χρειάζεται ώστε 
στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη [A/B, A=B, SPL]. 
3. Πατάμε το [B](Α=Β). 
4. Πατάμε το [Α](Α/Β) επιλέγοντας το VFO-B. Ρυθμίζουμε το VFO-B στους 
14.025,00 MHz. 
5. Πατάμε στιγμιαία το C(SPL). Ο πομποδέκτης τώρα θα εκπέμπει 
χρησιμοποιώντας το VFO-A και θα κάνει λήψη στο VFO-B. Στην οθόνη η 
ένδειξη SPL  έχει δίπλα της την ένδειξη. 
6. Για να ρυθμίσετε καλύτερα την συχνότητα πατάτε το [Α](Α/Β) και 
αντιστρέφονται τα δύο VFO. Πατάμε πάλι το [Α](Α/Β) για να επιστρέψουμε. 
7. Πατάμε το C(SPL) για να ακυρώσουμε την λειτουργία διαχωρισμού. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ATAS 100/120 
 
Πριν από κάθε λειτουργία πρέπει να ενημερώσουμε τον επεξεργαστή του 
μηχανήματος ότι χρησιμοποιούμε την κεραία ATAS 100/120. 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε SELECT επιλέγοντας το μενού 085[ΤUNER/ATAS]. Η αρχική 
ρύθμιση είναι OFF. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ATAS(ALL). Εάν 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την κεραία σε όλες τις περιοχές (HF, VHF, UHF) 
πρέπει να συνδέσετε την ανάλογη συσκευή στις εξόδους του πομποδέκτη για να 
καταλήξει μία σύνδεση στην υποδοχή της. Διαφορετικά θα πρέπει να επιλέξετε 
ATAS/(HF&50) και να χρησιμοποιήσετε μία κεραία χωριστά για VHF/UHF. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [TUNE, DOWN, UP]. 
2. Πατάμε το [Α](TUNE). 
3. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το [Α](TUNE). Ο πομποδέκτης 
ξεκινάει την εκπομπή και η κεραία κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να 
μειώσει τα στάσιμα κύματα. D
R
 E

LE
CT

R
O
NI

CS



4. Εάν ο επεξεργαστής του πομποδέκτη κρίνει ότι η συχνότητα λειτουργίας δεν 
είναι η κατάλληλη δεν στέλνει καθόλου σήμα και η κεραία μαζεύει στην 
χαμηλότερη θέση  ή ανοίγει τελείως. Αυτή η διαδικασία κρατάει περίπου ένα 
λεπτό. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί μην πατήσετε πάλι το [Α](TUNE).  
5. Στους 144 και 430 MHz η κεραία δεν χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο συντονισμό. 
6. Εάν θέλετε να τερματίσετε την λειτουργία της πατάτε πάλι το [Α](TUNE). 
 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να βελτιώσουμε τον συντονισμό 
χειροκίνητα. Αυτό ίσως είναι απαραίτητο στην περιοχή των 40 μέτρων όπου το Q 
της κεραίας είναι πολύ υψηλό. Με τον πολυδιακόπτη επιλέγουμε [TUNE, 
DOWN, UP] και κρατάμε πατημένο το ΡΤΤ. Τώρα πατάμε το [C](UP) για να 
ανοίξουμε την κεραία και το [B](DOWN) για να κλείσουμε ενώ κοιτάμε την 
ένδειξη στο όργανο. Όταν ρυθμίσουμε ελευθερώνουμε το ΡΤΤ. 
1. Όταν έχουμε ολοκληρώσει έναν αυτόματο συντονισμό πρέπει να αλλάξουμε 
τουλάχιστον κατά 10 KHz την συχνότητα πριν επιχειρήσουμε ένα νέο 
συντονισμό. 
2. Ο συντονισμός γίνεται χρησιμοποιώντας τόνο CW αλλά στην οθόνη η ένδειξη 
δεν αλλάζει και παραμένει στην διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει. 
3. Η ένδειξη υψηλών στάσιμων κυμάτων ίσως σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα στο καλώδιο της καθόδου ή τις συνδέσεις. Ελέγχουμε και αν χρειαστεί 
προσθέτουμε μερικά μέτρα καλώδιο στην κάθοδο. 
4. Εάν χειροκίνητα ρυθμίσετε λόγο στάσιμων μικρότερο από 2:1ο πομποδέκτης το 
δέχεται και θα πρέπει να αλλάξετε περιοχή λειτουργίας για να συντονίσετε και 
πάλι αυτόματα.. Αν σταματήσετε σε μη αποδεκτή τιμή (πάνω από 2:1) ο 
πομποδέκτης δεν επιτρέπει τον αυτόματο συντονισμό και θα πρέπει να κλείσετε 
τελείως την κεραία τελείως κρατώντας πατημένο το [Β](DOWN). Μετά μπορείτε 
να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό. 
Η ταχύτητα συντονισμού της ATAS100 είναι χαμηλότερη. 
 

ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ATAS100/120 
 
Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να πετύχετε την καλύτερη 
δυνατή απόδοση από την κεραία ATAS 100/120. 

 
ΓΕΙΩΣΗ 

 
Είναι πολύ σημαντικό να κατασκευάσετε μία πολύ καλή μηχανική αλλά και 
ηλεκτρική γείωση, όπως με όλες τις κάθετες κεραίες. Βάσεις κεραιών 
αυτοκινήτου που είναι βιδωμένες ή με άλλο μηχανικό τρόπο μόνιμα στερεωμένες 
είναι συνήθως αποδεκτές. Οι μαγνητικές βάσεις δεν προσφέρουν ηλεκτρική 
γείωση και δεν είναι κατάλληλες για αυτή την κεραία. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Η αντίσταση και η επαγωγή της κεραίας αλλάζει καθώς αλλάζουμε τις  περιοχές 
λειτουργίας. Περιστασιακά ίσως ο επεξεργαστής του πομποδέκτη να μην ξέρει 
ποια κατεύθυνση είναι η καλύτερη για να ξεκινήσει την διαδικασία 
συντονισμού.(Μειώνοντας ή αυξάνοντας το μήκος). D
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Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα ο επεξεργαστής δίνει εντολή να μαζέψει στο 
μικρότερο μήκος και μετά ξεκινάει την διαδικασία συντονισμού χωρίς να 
χρειαστεί να πατήσουμε πάλι την εντολή [Α](TUNE). Ο πομποδέκτης είναι στην 
λήψη όσο η κεραία μαζεύεται (περίπου ένα λεπτό) και ξεκινάει μόνος του πάλι 
την εκπομπή. 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΙΣΧΎΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΩΝ 

 
Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα εξωτερικό όργανο μέτρησης ισχύος και στάσιμων 
κυμάτων μετρήστε την είσοδο και την έξοδο του οργάνου με ένα πολύμετρο. 
Πρέπει να παρουσιάζει μηδενική αντίσταση και να είναι τελείως ανοικτό 
κύκλωμα μεταξύ του κέντρου και του περιβλήματος. Κάποια όργανα 
χρησιμοποιούν πηνία ή άλλου είδους κυκλώματα μεταξύ κέντρου και 
περιβλήματος. Αυτά τα όργανα δεν είναι αποδεκτά και θα εμποδίσουν την 
λειτουργία της κεραίας. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ 30/17/12 ΜΕΤΡΑ 

 
Η κεραία ATAS 100/120  δεν είναι φτιαγμένη για αυτές τις περιοχές και δεν 
μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη λειτουργία. Ο πειραματισμός σε αυτές τις 
περιοχές δεν είναι δυνατόν να βλάψει το κύκλωμα και την λειτουργία της κεραίας 
και στις περισσότερες των περιπτώσεων θα καταφέρει να λειτουργήσει 
ικανοποιητικά. 
 
ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΑΝΤΕNΝΑ TUNER FC-30 

 
Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία πρέπει να ενημερώσετε τον επεξεργαστή του 
πομποδέκτη ότι χρησιμοποιείτε το FC-30. 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC. D
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2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 020 [CAT/LIN/TUN]. Η αρχική 
ρύθμιση είναι CAT. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας TUNER. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC. 
5. Συνδέουμε το FC-30 και ανοίγουμε την τροφοδοσία του πομποδέκτη. 
Προσοχή: μην συνδέσετε πριν κάνετε την αλλαγή στο μενού 
020[CAT/LIN/TUN]. 
6. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC. 
7. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 085. Η αρχική επιλογή είναι OFF. 
Γυρίζουμε το DIAL στη θέση TUNER. 
8. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC για αποθήκευση 
της νέας επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Η λειτουργία είναι παρόμοια με την λειτουργία της ATAS 100/120. 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [TUNE, DOWN, UP]. 
2. Πατάμε το [Α](TUNE). 
3. Κρατάμε πατημένο για ένα  δευτερόλεπτο το [Α](TUNE). Ο πομποδέκτης 
ξεκινάει την εκπομπή και η κεραία κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να 
μειώσει τα στάσιμα κύματα. 
Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στην μνήμη του FC-30. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΝΗΜΗΣ TUNER FC-30 
 
Όταν το FC-30 δουλεύει σε συνεργασία με τον πομποδέκτη αποθηκεύει δεδομένα 
στην μνήμη του έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνει συνέχεια ρυθμίσεις για 
συχνότητες που χρησιμοποιούνται συχνά. Συνολικά 100 μνήμες είναι διαθέσιμες 
από τις οποίες οι 11 είναι γενικές και αφορούν ρυθμίσεις περιοχών. Οι υπόλοιπες 
89 αφορούν πληροφορίες ρυθμίσεων για συγκεκριμένες συχνότητες μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών και μπορούν να έχουν ακόμη και 10 KHz διαφορά η μία από 
την άλλη. 
Τα δεδομένα του συντονισμού αποθηκεύονται κρατώντας το [Α](TUNE) για ένα 
δευτερόλεπτο. Το tuner ενεργοποιείτε κάθε φορά που βλέπει περισσότερα από 
1,5:2 στάσιμα αλλά δεν περνάει τα δεδομένα στην μνήμη εάν δεν κάνουμε τον 
κατάλληλο χειρισμό. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούμε μνήμες για τις 
αγαπημένες μας συχνότητες. 
Εάν το FC-30 δεν καταφέρνει να κάνει κάποιο ικανοποιητικό συντονισμό επειδή 
τα στάσιμα είναι πάνω από 3:1(2:1 στους 50 MHz) τότε η προσπάθεια 
συντονισμού θα σταματήσει. Μετακινηθείτε μερικούς χιλιοκύκλους στην 
συχνότητα και δοκιμάστε πάλι πατώντας το [Α](TUNE) για ένα δευτερόλεπτο. 
Μετακινηθείτε στην προηγούμενη συχνότητα και δοκιμάστε πάλι. 
Μια άλλη τεχνική είναι να προσθέσετε μερικά μέτρα καθόδου. 
Σε ενδείξεις στάσιμων από 1,5:1 και κάτω ίσως θελήσετε να κλείσετε το FC-30 
για να μεταβιβαστεί όλη η διαθέσιμη ισχύς στην κεραία. 
Εάν το FC-30 βλέπει 3:1 στάσιμα και πάνω δεν αποθηκεύει τίποτε στην μνήμη 
υποθέτοντας ότι θα θέλετε να κάνετε ρυθμίσεις στο σύστημα της κεραίας σας. 
 
  ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (QMB) 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ D
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1. Επιλέγουμε την συχνότητα και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους όπως ισχύ 
τόνο, υπότονο, διαμόρφωση κ.λ.π. 
2. Κρατάμε πατημένο το V.M μέχρι να ακούσουμε δύο μπιπ. 
 
Πατώντας επίσης το [Α](STO) ενώ είμαστε στην λειτουργία [STO, RCL, PROC] 
έχει το ίδιο αποτέλεσμα. 
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [STO, RCL, PROC]. 
2. Πατάμε στιγμιαία το [B](RCL). 
3. Πατάμε το [B](RCL) για να επιστρέψουμε. 
 
Εάν γυρίσουμε το DIAL ή το MEM/VFO CH ενώ είμαστε στην γρήγορη μνήμη 
QMB αλλάζουμε συχνότητα σαν να είμαστε σε VFO. Μπορούμε να αλλάξουμε 
επίσης και την διαμόρφωση πατώντας τα MODE( ) ή MODE ( ). Όταν γίνετε 
αυτό στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη MTQMB. Πατάμε το [B](RCL) για να 
επιστρέψουμε στην αρχική γρήγορη μνήμη. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
1. Επιλέγουμε την συχνότητα και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους όπως ισχύ 
τόνο, υπότονο, διαμόρφωση διαφορά για είσοδο σε αναμεταδότες κ.λ.π. 
2. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [MW, SKIP, TAG].  
3. Πατάμε το [A](MW) στιγμιαία για να βρούμε μία κενή μνήμη γυρίζοντας το 
SELECT. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [A](MW). Δύο μπιπ ακούγονται 
και το δεύτερο είναι η επιβεβαίωση της αποθήκευσης. 
5. Eάν θέλουμε να δώσουμε ένα όνομα σε αυτό το κανάλι μνήμης τότε στο βήμα 
4 δεν πατάμε το [A](MW) για ένα δευτερόλεπτο αλλά στιγμιαία και ακολουθούμε 
την επόμενη διαδικασία. 

 Ο δρομέας που αναβοσβύνει σημαίνει ότι περιμένει το πρώτο ψηφίο. Γυρίζουμε 
το DIAL για να επιλέξουμε. 
 Γυρίζουμε το SELECT ένα κλικ δεξιά για να εισαγουμε το δεύτερο ψηφίο. 
 Γυρίζουμε το DIAL για να το επιλέξουμε και γυρίζουμε πάλι το SELECT ένα 
κλικ δεξιά. 
 Επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειάζεται μέχρι να ολοκληρώσουμε. 
 Όταν η ονομασία ολοκληρωθεί πατάμε στιγμιαία το [Α](ΜW). Αυτό 
ολοκληρώνει την αποθήκευση και της συχνότητας και της ονομασίας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΚΠΟΜΠΗ-ΛΗΨΗ) 
 
1. Επιλέγουμε στο VFO την συχνότητα λήψης τον τύπο διαμόρφωσης κ.λ.π. 
2. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [MW, SKIP, TAG]. D
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3. Πατάμε το [Α](MW) στιγμιαία και γυρίζουμε το SELECT για να βρούμε ένα 
κενό κανάλι μνήμης.  
4. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [A](MW). Δύο μπιπ ακούγονται 
και το δεύτερο είναι η επιβεβαίωση της αποθήκευσης. 
5. Τώρα επιλέγουμε την συχνότητα εκπομπής στο VFO. 
6. Πατάμε στιγμιαία το [Α](MW). Μην γυρίσετε το SELECT. 
7. Όσο ο αριθμός της μνήμης αναβοσβήνει κρατάμε πατημένο το ΡΤΤ και ενώ το 
κρατάμε πατάμε και το [Α](MW) για ένα δευτερόλεπτο. 
8. Δύο μπιπ ακούγονται και το δεύτερο είναι η επιβεβαίωση της αποθήκευσης των 
δύο ανεξάρτητων συχνοτήτων στην ίδια μνήμη. Ελευθερώνουμε το ΡΤΤ. 
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 
 
1. Πατάμε το V/M όσες φορές χρειάζεται μέχρι την οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη της μνήμης. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας μία μνήμη της αρεσκείας μας. 
3. Εάν έχουμε ομαδοποιήσει τις μνήμες σε ομάδες μέσω του μενού 055 είναι 
εύκολο να αλλάξουμε ομάδα. Πατάμε το SELECT μία φορά και μετά το 
γυρίζουμε επιλέγοντας μία διαφορετική ομάδα. Όταν βρούμε αυτή που θέλουμε 
πατάμε πάλι το SELECT για να περιορίσουμε την λειτουργία σε αυτή την ομάδα. 
4. Όταν είμαστε σε κάποιο κανάλι μνήμης μπορούμε να αλλάξουμε συχνότητα 
σαν να είμαστε σε VFO γυρίζοντας απλά το DIAL. O αριθμός του καναλιού 
αντικαθίσταται από την ένδειξη MTUNE. Εάν κατά την διάρκεια αυτής της 
λειτουργίας θελήσουμε να αποθηκεύσουμε μία νέα συχνότητα σε άλλη μνήμη 
πατάμε στιγμιαία το [Α](MW) επιλέγουμε ένα κενό με το SELECT και κρατάμε 
πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [Α](MW) μέχρι να ακούσουμε τα δύο μπιπ. 
5. Για να βγούμε από αυτή την διαδικασία πατάμε το V/M ως ακολούθως: 

   0 Ένα πάτημα μας πηγαίνει στην κανονική μνήμη από την οποία ξεκινήσαμε. 
   0 Το δεύτερο πάτημα μας πηγαίνει σε λειτουργία VFO (ο αριθμός της μνήμης   
αντικαθιστάτε με την ένδειξη VFOa ή VFOb. 
 
ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΝΗΜΗ 
 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [MW, SKIP, TAG]. 
2. Πατάμε το [Α](MW) στιγμιαία και γυρίζουμε το SELECT για να βρούμε τη 
μνήμη που θέλουμε.  
3. Πατάμε στιγμιαία το [B](MCLR). Το πεδίο γίνεται κενό και ο αριθμός της 
μνήμης αναβοσβήνει. 
4. Περιμένουμε περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Ο αριθμός της μνήμης παύει να 
αναβοσβήνει και τα δεδομένα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. 
5. Για να επαναφέρουμε σε λειτουργία επαναλαμβάνουμε τις ανωτέρω κινήσεις, 
Αν όμως γράψουμε κάτι νέο σε αυτό το κανάλι τα δεδομένα σβήνονται οριστικά. 
6. Το κανάλι μνήμης 1 είναι κανάλι προτεραιότητας και δεν είναι δυνατό να 
σβήσει ή να κρυφτεί. Μπορούμε μόνο αν θέλουμε να γράψουμε μία νέα 
συχνότητα από πάνω του σβήνοντας την παλιά. 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ (ΗΟΜΕ) 
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Τέσσερα προσωπικά κανάλια μνήμης, ένα για κάθε περιοχή, είναι διαθέσιμα για 
αποθήκευση συχνοτήτων που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά ή για αποθήκευση 
ραδιοφάρων που θα μας επιτρέπουν να ελέγχουμε γρήγορα και εύκολα την 
διάδοση. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΟΜΕ 
 
1. Επιλέγουμε την συχνότητα και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους. 
2. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [MW, SKIP, TAG]. 
3. Πατάμε το [Α](MW) στιγμιαία. 
4. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το ΗΟΜΕ. Δύο μπιπ ακούγονται και 
το δεύτερο είναι η επιβεβαίωση της αποθήκευσης. 
5. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε διαφορετική συχνότητα λήψης από εκπομπής 
αποθηκεύουμε την συχνότητα λήψης όπως περιγράψαμε στα βήματα 1 έως 4 και 
μετά επιλέγουμε την συχνότητα εκπομπής και τις υπόλοιπες παραμέτρους. 
Πατάμε το [Α](MW) στιγμιαία. Κρατάμε πατημένο το ΡΤΤ και ενώ το κρατάμε 
πατάμε και το ΗΟΜΕ για ένα δευτερόλεπτο. Δύο μπιπ ακούγονται και το δεύτερο 
είναι η επιβεβαίωση της αποθήκευσης των δύο ανεξάρτητων συχνοτήτων. 
Ελευθερώνουμε το ΡΤΤ. 
 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΗΟΜΕ 
 
1. Πατάμε στιγμιαία το ΗΟΜΕ. 
2. Πατάμε το ΗΟΜΕ πάλι για να επιστρέψουμε στην συχνότητα που ήμασταν 
πριν. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

1. Επιλέγουμε το κανάλι της μνήμης στο οποίο θέλουμε να βάλουμε μία ετικέτα, 
όνομα. 
2. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το FUNC. 
3. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 
4. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 056. 
5. Πατάμε το SELECT. 
6. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το πρώτο ψηφίο και μετά γυρίζουμε το 
SELECT  ένα κλικ δεξιά. 
7. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το επόμενο ψηφίο και μετά γυρίζουμε το 
SELECT  ένα κλικ δεξιά. 
8. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 7 όσες φορές χρειάζεται μέχρι να ολοκληρώσουμε 
και μετυά κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
9. Κατά την διάρκεια λειτουργίας σε μνήμες πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το 
SELECT μέχρι την οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη [MEM, SKIP, TAG]. Πατάμε 
το [C](TAG) στιγμιαία για να ενεργοποιήσουμε την ένδειξη της ονομασίας. 
Πατώντας και πάλι αυτό το κουμπί η οθόνη γυρίζει στην ένδειξη της συχνότητας. 
 

ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
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Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την δραστηριότητα πάνω και κάτω 
από την κεντρική συχνότητα που επιλέξατε. 
1. Επιλέγουμε την κεντρική συχνότητα από το VFO ή από τα αποθηκευμένα 
κανάλια μνήμης. 
2. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [SCOP, WID, STEP]. 
3. Πατάμε το [Α](SCOP) στιγμιαία. 
4. Mόλις ενεργοποιειθεί ο αναλυτής όλα τα σήματα που υπάρχουν στην περιοχή 
που επιλέξαμε εμφανίζονται στην οθόνη. 
5. Όσο είναι ενεργοποιημένος πατάμε το [Β](WID) για να αλλάξουμε το εύρος 
της περιοχής που θέλουμε να ελέγχουμε. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι 10 
(αρχικό), 15 και 63 κανάλια πάνω και κάτω από το κεντρικό και το βήμα του κάθε 
καναλιού αλλάζει με το πάτημα του πλήκτρου [C](STEP). 
Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές βήματος. 
 
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (KHz) 

CW, SSB, DIG 1.0 / 2.5 / 5.0 
AM 2.5 / 5.0 / 9.0 / 10.0 / 12.5 / 25.0 

FM, PKT 5.0 / 6.25 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 50.0 
 
 

 Όσο η ένδειξη του αναλυτή φάσματος είναι στην οθόνη  κρατάμε πατημένο για 
ένα δευτερόλεπτο το [B] για να αλλάξουμε τον τρόπο ανίχνευσης. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα η ανίχνευση να γίνει μία φορά ή να γίνεται συνέχεια (αρχική 
επιλογή). 

 Όταν η ανίχνευση είναι στην επιλογή της μίας φοράς κρατάμε πατημένο για ένα 
δευτερόλεπτο το [A] για να ανιχνεύσει και πάλι. 
  Όταν είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση του αναλυτή φάσματος κρατάμε 
πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [C]. Αυτό ενεργοποιεί την συγκράτηση της 
ένδειξης των κορυφών.(Peak hold) 
6. Για να απενεργοποιήσουμε τον αναλυτή φάσματος πατάμε το [A](SCOP). 
Το ηχείο και η ένδειξη του οργάνου s-meter δεν λειτουργούν κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του αναλυτή φάσματος. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
 

Αυτή η λειτουργία μας επιτρέπει  να αποθηκεύουμε σε ειδικές μνήμες  αυτόματα 
συχνότητες που παρουσιάζουν δραστηριότητα. Συνολικά 50 μνήμες είναι 
διαθέσιμες και είναι διαθέσιμη στην ΑΜ και FM διαμόρφωση. 
Ο πομποδέκτης ανεβαίνει και κατεβαίνει τις συχνότητες με βάση αυτή που   
επιλέξαμε για εκκίνηση στην οθόνη και αποθηκεύει όσες συχνότητες  
παρουσιάζουν δραστηριότητα. 
1. Ρυθμίζουμε το επίπεδο της φίμωσης SQL. Μία καλή θέση για την διαδικασία 
αυτή είναι στην θέση ώρα 12 ή και λίγο πιο δεξιά. 
2. Ρυθμίζουμε στο VFO την συχνότητα εκκίνησης.(αυτή η διαδικασία είναι 
διαθέσιμη μόνο στο VFO). 
3. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [ARTS, SRCH, PMS]. 

4. Τώρα πατάμε στιγμιαία το [B](SRCH). H ένδειξη (SRCH) εμφανίζεται 
στην οθόνη και η διαδικασία ξεκινάει. Όλα τα κανάλια πουπεριήγηση στις D
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συχνότητες αλλά και για ρυθμίσεις του μενού. 
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ματα. 
5. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί γυρίζοντας το SELECT ελέγχοντας τις 
συχνότητες που μόλις αποθηκεύσαμε. Αν κάποια από αυτές παρουσιάζει 
ενδιαφέρον την περνάμε σε μία κανονική μνήμη ακολουθώντας την διαδικασία 
που περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Μην πατήσετε το [B](SRCH) κατά 
την διάρκεια της μεταφοράς σε κανονικές μνήμες γιατί θα ακυρωθεί η λειτουργία 
της έξυπνης αναζήτησης. 
6. Για να ακυρώσουμε αυτή τη διαδικασία πατάμε το [B](SRCH) στιγμιαία. 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 
Τρεις διαφορετικές επιλογές αναζήτησης είναι διαθέσιμες. 

 Αναζήτηση σε VFO όπου ανεβοκατεβαίνει στις συχνότητες και σταματάει όπου 
υπάρχει σήμα. 

 Αναζήτηση σε μνήμες όπου ελέγχει τις μνήμες και σταματάει όπου υπάρχει 
δραστηριότητα. (Υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης κάποιας μνήμης από αυτή την 
διαδικασία). 
  Προγραμματιζόμενη αναζήτηση σε συγκεκριμένες μνήμες (PMS) ή 
συγκεκριμένες περιοχές. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
1. Ρυθμίζουμε το επίπεδο της φίμωσης SQL. Μία καλή θέση για την διαδικασία 
αυτή είναι στην θέση ώρα 12 ή και λίγο πιο δεξιά. 
2. Ρυθμίζουμε τον πομποδέκτη στον τύπο ανίχνευσης που θέλουμε να 
εκτελέσουμε. (VFO ή μνήμες .Την προγραμματισμένη ανίχνευση θα την 
περιγράψουμε αργότερα). 
3. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [SCN, PRI, DW]. 
4. Περιμένουμε για λίγο να σβύσει από την οθόνη η ένδειξη Mfg και πατάμε το 
[A](SCN) στιγμιαία για να ξεκινήσει η αναζήτηση. 
5. Γυρίζουμε το DIAL ή το SELECT για να αλλάξουμε την κατεύθυνση της 
αναζήτησης. 
6. Όταν ανιχνευθεί κάποιο σήμα που θα κάνει το SQL να ανοίξει τότε συμβαίνουν 
τα ακόλουθα: Στην διαμόρφωση ΑΜ και FM ο πομποδέκτης σταματάει για πέντε 
δευτερόλεπτα σε κάθε σήμα και μετά ξεκινάει και πάλι ανεξάρτητα με το αν 
έκλεισε ή όχι το σήμα που προκάλεσε την στάση.(Σε επόμενο κεφάλαιο 
περιγράφεται πως είναι δυνατό να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις). Στις SSB και CW 
διαμορφώσεις η αναζήτηση μειώνει την ταχύτητα αλλά δεν σταματάει. 
7. Πατάμε τον διακόπτη της εκπομπής ΡΤΤ για να ακυρώσουμε την διαδικασία 
της αυτόματης αναζήτησης. 
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Η διαδικασία της αυτόματης αναζήτησης προϋποθέτει την χρήση της φίμωσης 
SQL. Ο πομποδέκτης κάθε φορά που ανοίγει το SQL υποθέτει ότι υπάρχει κάποιο   
σήμα. Κάθε φορά που σταματάει η αναζήτηση τρία πράγματα μπορεί να  
συμβούν. D
R
 E

LE
CT

R
O
NI

CS



TIME: (αρχική) Σε αυτή την επιλογή ο πομποδέκτης σταματάει για  
                πέντε δευτερόλεπτα και μετά ξεκινάει πάλι. Ο χρόνος στάσης ρυθμίζεται   
                από ένα έως δέκα δευτερόλεπτα με το μενού 078 [SCAN RESUME]. 

BUSY: Σε αυτή την επιλογή ο πομποδέκτης μένει σταματημένος μέχρι το σήμα    
             που προκάλεσε την στάση να κλείσει. Ένα δευτερόλεπτο μετά ξεκινάει    
             και πάλι. 
STOP:  Σε αυτή την επιλογή ο πομποδέκτης μένει σταματημένος μέχρι να  

δώσουμε πάλι εντολή. 
1.Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2.Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
στη θέση ΟΝ. 

3.Γυρίζουμε SELECT επιλέγοντας το μενου 077. 
4.Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον τρόπο επανεκκίνησης. 
5.Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή στην 
κανονική λειτουργία. 

 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 
1. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [ MW, SKIP, TAG]. 
2. Επιλέγουμε το κανάλι της μνήμης που θέλουμε να εξαιρέσουμε από την 
αναζήτηση. 
3. Πατάμε στιγμιαία το [B](SKIP). H παύλα στον αριθμό της μνήμης αλλάζει σε 
τελεία. 
4. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 και 3 όσες φορές χρειάζεται για να 
εξαιρέσουμε τα κανάλια που επιθυμούμε από την αναζήτηση. 
5. Επαναλαμβάνοντας την αυτόματη αναζήτηση θα δούμε ότι τα κανάλια που 
επιλέξαμε με την διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνονται. 
6. Πατάμε το ΡΤΤ για να σταματήσει η αυτόματη αναζήτηση και γυρίζοντας το 
SELECT διαπιστώνουμε ότι τώρα είναι διαθέσιμα. 
7. Για να επαναφέρουμε κάποιο από τα κανάλια πατάμε στιγμιαία το [B](SKIP) 
και η τελεία αλλάζει πάλι σε παύλα. 
 
ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
 
1. Ρυθμίζουμε το επίπεδο της φίμωσης και αποθηκεύουμε τη συχνότητα που 
θέλουμε να ορίσουμε σαν προτεραιότητας στην μνήμη 001. 
2. Επιλέγουμε την λειτουργία σε κάποιο άλλο κανάλι μνήμης ή σε VFO. 
3. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη  [SCN, PRI, DW]. 
4. Πατάμε στιγμιαία το [B](PRI). Ο δέκτης θα ελέγχει κάθε πέντε δευτερόλεπτα 
τη μνήμη 001. 
5. Αν δεν εμφανιστεί κάποιο σήμα συνεχίζετε την λειτουργία σε άλλη μνήμη ή 
στο VFO. 
6. Αν στη μνήμη 001 εμφανιστεί κάποιος σταθμός με τον οποίο θέλετε να 
συνομιλήσετε πατάτε στιγμιαία το ΡΤΤ για να παραμείνετε εκεί. 
7. Για να ακυρώσουμε αυτή τη λειτουργία πατάμε πάλι το [B](PRI). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
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Για να περιορίσουμε την αυτόματη αναζήτηση σε συγκεκριμένες περιοχές 
υπάρχουν πέντε ζεύγη οριοθέτησης (M-P1L/M-P1U έως M-P5L/MP5U). 
1. Αποθηκεύουμε την υψηλότερη και την χαμηλότερη συχνότητα της περιοχής 
που θέλουμε να ανιχνεύουμε σε ένα ζευγάρι μνήμης. (M-PxL και M-PxU). 
2. Πατάμε το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η 
ένδειξη [ARTS, SRCH, PMS]. 
3. Πατάμε το [C](PMS). Η ένδειξη PMS εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία 
της οθόνης. Ενεργοποιώντας την αυτόματη αναζήτηση πατώντας το [A](SCN) 
στην ένδειξη [SCN, PRI, DW] του πολυδιακόπτη  περιορίζουμε την λειτουργία 
μέσα σε αυτά τα όρια. 
 

Παράδειγμα: Περιορισμός λειτουργίας και αυτόματης αναζήτησης μεταξύ 144.300 
και 148.00 MHz. 
 

1.Πατάμε το V/M για λειτουργία σε VFO. Γυρίζουμε το DIAL ή το SELECT στη 
συχνότητα 144.300 MHz. 

2.Πατάμε στιγμιαία το FUNC γυρίζουμε το SELECT μέχρι την οθόνη να πάρουμε 
την ένδειξη [MW, SKIP, TAG]. 

3.Πατάμε στιγμιαία το [A](MW) και γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το 
κανάλι M-P1L. 

4.Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [A](MW). 
5.Γυρίζουμε το DIAL ή το SELECT στη συχνότητα 148.000. Πατάμε στιγμιαία 
το [A](MW) και γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το κανάλι M-P1U. 

6.Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το [A](MW). 
7.Πατάμε στιγμιαία το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι στην οθόνη να 
πάρουμε την ένδειξη [ARTS, SRCH, PMS]. 

8.Πατάμε στιγμιαία το [C](PMS). Τώρα η λειτουργία περιορίζεται ανάμεσα σε 
αυτές τις συχνότητες μέχρι να πατήσουμε πάλι το V/M και να επιστρέψουμε 
στη λειτουργία του VFO 

 
ΔΙΠΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
 
1. Ρυθμίζουμε την συχνότητα εκπομπής και λήψης στο VFO-Α. Ρυθμίζουμε την  
 συχνότητα που θα ελέγχουμε περιοδικά στο VFO-B. 
2. Ανακαλούμε πάλι το VFO-A και ρυθμίζουμε το επίπεδο της φίμωσης. 
3. Πατάμε στιγμιαία το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι την οθόνη να 
πάρουμε την ένδειξη [SCN, PRI, DW]. 
4. Πατάμε το [C](DW) στιγμιαία. Ο πομποδέκτης θα συνεχίσει να ακούει στο 
VFO-A αλλά κάθε πέντε δευτερόλεπτα θα ελέγχει το VFO-B για δραστηριότητα. 
5. Αν εντοπίσει κάποιον σταθμό στο VFO-B θα σταματήσει εκεί. 
6. Πατάμε πάλι το [C](DW) για να ακυρώσουμε αυτή τη λειτουργία. 
Το πάτημα του ΡΤΤ δεν ακυρώνει αυτή τη λειτουργία. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ : 5167.5 ΚΗz 
                           (ΜΟΝΟ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ) 
 
1.Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2.Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
τη θέση ΟΝ. 

3.Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 050 [EMERGENCY].  D
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4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ΟΝ. 
5.Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
Η επικοινωνία ανάγκης σε αυτή τη συχνότητα είναι τώρα δυνατή. 
6. Πατάμε το V/M για λειτουργία σε μνήμες και γυρίζουμε το SELECT 
επιλέγοντας το κανάλι ανάγκης (M-EMG) που βρίσκεται ανάμεσα στο M-P5U 
και το M-001. 
7. Για να ακυρώσουμε αυτή τη λειτουργία επαναλαμβάνουμε την ανωτέρω 
διαδικασία αλλά στο βήμα 4 επιλέγουμε OFF. 
 

                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ CW 
 

1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
τη θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 031. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον τρόπο λειτουργίας.                                                           
Ν:    Αριθμητικοί χαρακτήρες μόνο. 
Α:    Αλφαβητικοί χαρακτήρες μόνο. 
ΑΝ: Αριθμητικοί και αλφαβητικοί χαρακτήρες μαζί. 
5. Πατάμε το [B](STRT) για να ξεκινήσει η αποστολή των πενταψήφιων ομάδων. 
6. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή της ομάδας εμφανίζεται στην οθόνη η 
απάντηση. 
7. Πατάμε το [B](STRT) για να ξεκινήσει η αποστολή μίας νέας πενταψήφιας 
ομάδας. 
8. Για να ακυρώσουμε την διαδικασία εκπαίδευσης κρατάμε πατημένο για ένα 
δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 
 

1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
τη θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού που ταιριάζει στο κάθε 
πλήκτρο.([PG A] No 065, [PG B] No 066, [PG C] No 067). 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την λειτουργία που θέλουμε να εισάγουμε στο 
πλήκτρο. 
5. Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή 
στην κανονική λειτουργία. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 012. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το χρονικό κενό μεταξύ των μυνημάτων. 
4. Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή 
στην κανονική λειτουργία. 
5. Πατάμε στιγμιαία το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι την οθόνη να 
πάρουμε την ένδειξη [PLY1, PLY2, PLY3]. 
6. Πατάμε το [Α](PLY1) για ενεργοποίηση της αποστολής. 
7. Για ακύρωση της επαναλαμβανόμενης αποστολής πατάμε πάλι το [Α](PLY1). 
8. Για ακύρωση κάνουμε την ίδια διαδικασία επιλέγοντας OFF στο βήμα 3. D
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Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα χειροκίνητης αποστολής. 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 012. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας OFF. 
4. Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή 
στην κανονική λειτουργία. 
5. Πατάμε στιγμιαία το FUNC και γυρίζουμε το SELECT μέχρι την οθόνη να 
πάρουμε την ένδειξη [PLY1, PLY2, PLY3]. 
6. Πατάμε το [Α](PLY1) για ενεργοποίηση της αποστολής.  
Πατώντας τα [Α](PLY1), [Β] (PLY2) και [C](PLY3) στέλνουμε τα μυνήματα που 
περιέχουν αυτές οι θέσεις. 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΘΟΝΗΣ 
 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και μετά γυρίζουμε το DIAL 
τη θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 044. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας: 

OFF:       Ακυρώνει την χρήση του φωτισμού.                                               
ΑUTO1: Κάθε πάτημα κουμπιού ή γύρισμα του MEM/VFO CH προκαλεί το   
                άναμμα του φωτισμού για τρία δευτερόλεπτα. 
AUTO2: Όταν έχουμε τροφοδοσία από εξωτερική πηγή ο φωτισμός είναι πάντα  
               ανοικτός. Όταν έχουμε τροφοδοσία από τις εσωτερικές μπαταρίες  
               λειτουργεί όπως η θέση ΑUTO1. 
ON:        Ο φωτισμός μένει πάντα ανοικτός. 
5. Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή 
στην κανονική λειτουργία. 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 042. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το επίπεδο της αντίθεσης. 
4. Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή 
στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 043. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την ένταση του φωτισμού. 
4. Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή 
στην κανονική λειτουργία. 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. D
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2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 041. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες επιλογές: 
ARTS:         Ο χρωματισμός αλλάζει ανάλογα από το αν είμαστε εντός ή εκτός   
                     Εμβέλειας. 
BAND:        Ο χρωματισμός αλλάζει σύμφωνα με την περιοχή λειτουργίας. 
FIX:             Ο χρωματισμός μένει πάντα σταθερός. 
MEMGRP:  Ο χρωματισμός αλλάζει με κάθε ομάδα μνήμης. 
MODE:        Ο χρωματισμός αλλάζει σύμφωνα με την διαμόρφωση. 
MTR:           Ο χρωματισμός αλλάζει σύμφωνα με την ένδειξη του οργάνου, S-   
                     meter, PWR-meter, MOD-meter, SWR-meter, ALC-meter. 
VFO:            Ο χρωματισμός αλλάζει σύμφωνα με την λειτουργία σε μνήμες  
                     VFO, προσωπικό κανάλι (HOME) ή κανάλια γρήγορης  
                     αποθήκευσης (QMB). 
4. Πατάμε στιγμιαία το MEM/VFO CH και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την 
τράπεζα χρώματος που θα χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με την επιλογή που 
κάναμε στο βήμα 3. 
5. Κρατάμε πατημένο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή 
στην κανονική λειτουργία. 

 
 

ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού πανω στο οποίο θέλουμε να 
δουλέψουμε. 
3. Αφου κάνουμε την επιλογή μας τότε γυρίζουμε το DIAL αλλάζοντας τις τιμές 
ή τις ρυθμίσεις. 
4. Όταν ολοκληρώσουμε τις αλλαγές μας κρατάμε πατημένο το FUNC για 
αποθήκευση της επιλογής και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
α) Αν στο βήμα 3 πατήσουμε το [HOME] στιγμιαία, επανέρχεται στις αρχικές 
εργοστασιακές ρυθμίσεις το συγκεκριμένο μενού. 
β) Αν στο βήμα 4 κρατήσουμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο [C] 
επανερχόμαστε στην κανονική λειτουργία χωρίς να σώσουμε την νέα επιλογή. 
γ) Αν στο βήμα 2 πατήσουμε στιγμιαία το [Α] η παύλα στην θέση του αριθμού 
της μνήμης γίνεται τελεία και αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μενού δεν θα 
εμφανίζεται πλέον στην λίστα όταν η επέκταση 001 είναι στη θέση OFF. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 
 
 

No ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 
001 EXT MENU Ενεργοποιεί το μενού. ON/OFF OFF 
002 144MHz ARS Ενεργοποιεί την αυτόματη 

διαφορά της συχνότητας 
για είσοδο σε αναμεταδότη 
στους 144 MHz 

ON/OFF * 1 
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003 430MHz ARS Ενεργοποιεί την αυτόματη 
διαφορά της συχνότητας 
για είσοδο σε αναμεταδότη 
στους 433 MHz 
 

ON/OFF * 1 

004 AM-FM DIAL Ενεργοποιεί το DIAL στην 
ΑΜ και FM διαμόρφωση 

ENABLE/DIS
ABLE 

DISABLE

005 AM MIC GAIN Ρυθμίζει την ένταση του 
μικροφώνου στην ΑΜ 
διαμόρφωση 

0 ~ 100 50 

006 AM STEP Επιλέγει το βήμα του 
MEM/VFO CH στην ΑΜ 
διαμόρφωση 

2.5-5-9-10-
12.5-25 KHz 

* 1 

007 APO TIME Αυτόματο κλείσιμο OFF/1h ~ 6 h OFF 
008 ARTS BEEP Ήχος στη αυτόματη 

απάντηση 
ALL/RANGE
/OFF 

RANGE 

009 ARTS ID Αποστολή ταυτότητας σε 
MORS 

OFF/ON OFF 

010 ARTS IDW Αποθήκευση ταυτότητας -- YAESU 
011 BEACON 

TEXT 1 
Αποθήκευση μηνύματος 
 

-- -- 

012 BEACON 
TIME 

Χρονικό κενό από μήνυμα 
σε μήνυμα 
 

OFF/1sec 
~255 sec 

OFF 

013 BEEP TONE Τόνος ήχου 440/880/1760 
Hz 

880 Hz 

014 BEEP VOL Ένταση ήχου 0 ~ 100 50 
015 CAR LSB R Φέρον λήψης LSB -300 ~ +300 0 Hz 
016 CAR LSB T Φέρον εκπομπής LSB -300 ~ +300 0 Hz 
017 CAR USB R Φέρον λήψης USB -300 ~ +300 0 Hz 
018 CAR USB T Φέρον εκπομπής USB -300 ~ +300 0 Hz 
019 CAT RATE  Ταχύτητα μετάδοσης 4800bps/9600

bps/38400bps 
4800bps 

020 CAT/LIN/TUN Ορίζει ποια συσκευή είναι 
συνδεδεμένη στην υποδοχή 
CAT/LINEAR 

CAT/LINEA
R/TUNER 

CAT 

021 CLAR DIAL 
SEL 

Επιλέγει ποιος διακόπτης 
θα κάνει το clarifier 

CLAR, M/V, 
MAIN 

CLAR 

022 CW AUTO 
MODE 

Ενεργοποιεί ή όχι την 
είσοδο του χειριστηρίου 
στα SSB/FM 

ON/OFF OFF 

023 CW  BFO Επιλογή πλευρικής στο 
χειριστήριο 

USB/LSB/AU
TO 

USB 

024 CW DELAY Ταχύτητα επαναφοράς FULL/30 
~3000 msec 

250 msec 

025 CW KEY REV Σύνδεση χειριστηρίου NORMAL/R
EVERSE 

NORMAL

026 CW PADDLE UP/DWN μικροφώνου ELEKEY/MI
CKEY 

ELEKEY D
R
 E

LE
CT

R
O
NI

CS



027 CW PITCH Παράμετροι λειτουργίας 
CW 

400 ~800 Hz 700 Hz 

028 CW QSK Αρχική καθυστέρηση 10/15/20/25/3
0 ms 

10 ms 

029 CW SIDE 
TONE 

Ένταση πλευρικού τόνου 0 ~ 100 50 

030 CW SPEED Ταχύτητα μετάδοσης 4 ~ 60 wpm 
(1wpm/step) / 
20 ~300 cpm 
(5 cpm/step) 

12 wpm 
(60 cpm) 

031 CW 
TRAINING 

Προπόνηση στα CW N, A, AN N 

032 CW WEIGHT Σχέση τελείας και παύλας 
 

1:2.5 ~ 1:4.5 1:3.0 

033 DCS CODE Επιλογή ψηφιακού τόνου 
 

104 Τόνοι 023 

034 DCS INV Αντιστροφή ψηφιακού 
τόνου 

Tn-Rn/Tn-
Riv/Tiv-
Rn/Tiv-Riv 

Tn-Rn 

035 DIAL STEP Βήμα DIAL FINE/COARS
E 

FINE 

036 DIG DISP Δείχνει την διαφορά σε 
επικοινωνία DIG 

-3000 ~ 
+3000 Hz 

0 Hz 

037 DIG GAIN Ένταση ήχου στην είσοδο 
τoυ TNC 

0 ~100 50 

038 DIG MODE Επιλέγει διαμόρφωση και 
πλευρική 

RTTY-
L/RTTY-
U/PSK31-
L/PSK31-
U/USER-
L/USER-U 

RTTY-L 

039 DIG SHIFT Ορίζει την διαφορά της 
συχνότητας 

-3000 ~ 
+3000 Hz 

0 Hz 

040 DIG VOX Ευαισθησία VOX 0 ~ 100 0 
041 DISP COLOR Χρώμα οθόνης ------ ----- 
042 DISP 

CONTRAST 
Αντίθεση οθόνης 0 ~ 13 5 

043 DISP 
INTENSITY 

Φωτεινότητα οθόνης 0 (Dim) ~ 3 
(Bright) 

3 

044 DISP MODE Φωτισμός οθόνης OFF/AUTO1/
AUTO2/ON 

AUTO2 

045 
 

DSP BPF 
WIDTH 

Εύρος φίλτρου για CW 60/120/240 
Hz 

240 Hz 

046 DSP HPF 
CUTOFF 

Ρύθμιση φίλτρου υψηλών 100 ~1000 Hz 100 Hz 

047 DSP LPF 
CUTOFF 

Ρύθμιση φίλτρου χαμηλών 1000 ~ 6000 
Hz 

6000 Hz 

048 DSP MIC EQ Χροιά μικροφώνου OFF/LPF/HP
F/BOTH 

OFF D
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049 DSP NR 
LEVEL  

Απόρριψη θορύβου 1 ~16 8 

050 EMERGENCY Εκπομπή/λήψη στους 
5.167,5 KHz 
 

ON/OFF OFF 

051 FM MIC GAIN Ένταση μικροφώνου στα 
FM 
 

0 ~100 50 

052 FM STEP Βήμα του MEM/VFO CH  
στα FM 

5/6.25/10/12.5
/15/20/25/50 
KHz 

*2 

053 HOMEVFO Μεταφορά συχνότητας ON/OFF OFF 
054 LOCK MODE Κλείδωμα DIAL/FREQ/

PANEL/ALL 
DIAL 

055 
 

MEM GROUP Μνήμες σε ομάδες ON/OFF OFF 

056 MEM TAG Ονομασία μνήμης ---- ---- 
057 MEM/VFO 

DIAL MODE 
Επιλογή τρόπου 
λειτουργίας 

CW 
SIDETONE, 
CW SPEED, 
MHz/MEM 
GRP, MIC 
GAIN, NB 
LEVEL, RF 
POWER, 
STEP 

MHz/ME
M GRP 

058 MIC SCAN Αναζήτηση με τα 
UP/DWN 

ON/OFF ON 

059 MIC SEL Επιλογή σύνδεσης στην 
υποδοχή του μικροφώνου 

NOR/RMT/C
AT 

NOR 

060 MTR ARX SEL Επιλογή ένδειξης οργάνου 
στην λήψη 

SIG, CRT, 
VLT, N/A, 
FS, OFF 

SIG 

061 MTR  ATX 
SEL  

Επιλογή ένδειξης οργάνου 
στην εκπομπή 

PWR, ALC, 
MOD, SWR, 
VLT, N/A, 
OFF 

PWR 

062 MTR PEAK 
HOLD 

Ένδειξη κορυφής ON/OFF ON 

063 NB LEVEL Απόρριψη θορύβου 0 ~100 50 
064 OP FILTER 1 Δεν είναι διαθέσιμο ---- ---- 
065 PG A Προγραμματίζει το Α All Multi 

Function, All 
Menu Item, 
MONI, 
Q.SPL, 
TCALL, ATC 
and USER. 
 

MONI 
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066 PG B Προγραμματίζει το Β All Multi 
Function, All 
Menu Item, 
MONI, 
Q.SPL, 
TCALL, ATC 
and USER. 

Q.SPL 

067 PG C Προγραμματίζει το C All Multi 
Function, All 
Menu Item, 
MONI, 
Q.SPL, 
TCALL, ATC 
and USER. 

ATC 

068 PG ACC Δεν είναι διαθέσιμο ---- ---- 
069 PG P1 Δεν είναι διαθέσιμο 

 
---- ---- 

070 PG P2 Δεν είναι διαθέσιμο 
 

---- ---- 

071 PKT 1200 Ρύθμιση έντασης ήχου από 
το TNC σε ταχύτητα 1200 

0 ~100 50 

072 PKT 9600 Ρύθμιση έντασης ήχου από 
το TNC σε ταχύτητα 9600 
 

0 ~100  50 

073 PKT RATE Επιλογή ταχύτητας 
 

1200/9600 
(bps) 

1200 bps 

074 PROC LEVEL Επίπεδο συμπίεσης  
διαμόρφωσης  

0 ~100 50 

075 RF POWER 
SET 

Ισχύς εξόδου 5 ~100 100 

076 RPT SHIFT Διαφορά συχνότητας για 
είσοδο σε αναμεταδότη 

0.00 ~99.99 
MHz 

*2 

077 SCAN MODE Επανεκκίνηση αυτόματης 
αναζήτησης 

TIME/BUSY/
STOP 

TIME 

078 SCAN 
RESUME 

Χρονική καθυστέρηση 1 ~10 sec 5 sec 

079 SPLIT TONE Χρήση συνδυασμού 
τόνου/υπότονου 

ON/OFF OFF 

080 SQL/RF GAIN Επιλέγει τη λειτουργία του 
SQL/RF 

RF-
GAIN/SQL 

*1 

081 SSB MIC 
GAIN 

Ένταση μικροφώνου στα 
SSB 

0 ~100 50 

082 SSB STEP Βήμα MEM/VFO CH στα 
SSB 

1 KHz/2.5 
KHz /5 KHz 

2.5 KHz 

083 TONE FREQ Επιλογή υπότονου 50 Διαθέσιμοι 
υπότονοι 
 

88.5 Ηz 

084 
 

TOT TIME Αυτόματο κλείσιμο OFF/1 ~20 
Min 
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085 TUNER/ATAS Επιλογή συσκευής που θα 
ελέγχεται από 
το[Α](TUNE) 

OFF/ATAS(H
F)/ATAS(HF
+50)/ATAS(A
LL)/TUNER 

OFF 

086 TX IF FILTER Επιλέγει το φίλτρο 
εκπομπής 

CFIL/FIL.1/F
I;.2 

CFIL 

087 VOX DELAY  Καθυστέρηση VOX  
 

100 ~3000 ms 500 ms 

088 VOX GAIN Ευαισθησία VOX 
 

1 ~100 50 

089 XVTR A FREQ Επιτρέπει την απεικόνιση 
στην οθόνη της 
συχνότητας λειτουργίας 
όταν έχουμε συνδέσει 
transverter 
 

00.000,00 
~99.999,99 
KHz 

---- 

090 XVTR  B 
FREQ 

Επιτρέπει την απεικόνιση 
στην οθόνη της 
συχνότητας λειτουργίας 
όταν έχουμε συνδέσει 
transverter 

00.000,00 
~99.999,99 
KHz 

---- 

091 XVTR SEL          Επιλέγει την υποδοχή 
κεραίας για λειτουργία με 
transverter 

OFF/X VTR 
A/X VTR B 

OFF 

 
 
 
* 1 Ανάλογα με την έκδοση του πομποδέκτη. 
* 2 Ανάλογα με την έκδοση του πομποδέκτη και την περιοχή λειτουργίας. 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 

 
 

Η σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας επιτρέπει να κάνουμε τους 
περισσότερους χειρισμούς απλά και εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρού ή με το 
ποντίκι. Επίσης με το κατάλληλο πρόγραμμα συνδέεται και χειρίζεται τον 
πομποδέκτη μας κάποιος άλλος χωρίς την ανάγκη της παρουσίας μας. 
 Το καλώδιο σύνδεσης CT-62 είναι το καλώδιο σύνδεσης του πομποδέκτη μας με τον 
υπολογιστή. Έχει ενσωματωμένο ένα μετατροπέα ύψους στάθμης που μας επιτρέπει 
την απ’ευθείας σύνδεση με την υποδοχή CAT/LINEAR. Δεν χρειάζεται εξωτερική 
RS-232 συσκευή ελέγχου στάθμης. Η εταιρία VERTEX-STANDARD δεν παράγει το 
πρόγραμμα σύνδεσης και λειτουργίας λόγω της πληθώρας των διαφορετικών 
λειτουργικών και υπολογιστικών συστημάτων που υπάρχουν στο ελεύθερο εμπόριο 
σήμερα. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (RESET) 

 
 [V/M] + POWER on: Μηδενίζει όλες τις μνήμες και τις επιλογές των μενού στις 

αρχικές τιμές. Menu 06 (AM STEP), 33 (DCS CODE), 52 (FM STEP), 56 (MEM 
TAG), 76 (RPT SHIFT), 82 (SSB STEP), και 83 (TONE FREQ). 

 [FUNC] + POWER on: Μηδενίζει όλες τις επιλογές του μενού στις αρχικές τιμές, 
εκτός από τα ακόλουθα. Menu 06 (AM STEP), 33 (DCS CODE), 52 (FM STEP), 56 
(MEM TAG), 76 (RPT SHIFT), 82 (SSB STEP), και 83 (TONE FREQ). 

 [HOME] + POWER on: Επαναφέρει τα πάντα στις αρχικές εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. (MASTER RESET). 
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (CLONING) 
 
 
 
 

 
 
 

Μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα ενός πομποδέκτη σε κάποιον άλλον με  
αυτή τη διαδικασία. 

1. Τοποθετούμε το καλώδιο σύνδεσης στην υποδοχή CAT/LINEAR του κάθε 
πομποδέκτη. 

2. Κλείνουμε την τροφοδοσία και στους δύο, κρατάμε πατημένα τα πλήκτρα 
MODE( ) και  MODE ( ) και ανοίγουμε το ρεύμα. Η ένδειξη CLONE 
MODE εμφανίζεται στην οθόνη. 

3. Στον πομποδέκτη που θα στείλουμε πατάμε το [Α]. 
4. Στον πομποδέκτη που θα πάρουμε πατάμε [C]. Η μεταφορά ξεκινάει. 
5. Αν κατά την διαδικασία της μεταφοράς παρουσιαστεί πρόβλημα η ένδειξη 

ERROR εμφανίζεται στην οθόνη. Ελέγχουμε τις συνδέσεις και δοκιμάζουμε 
πάλι. 

6. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί κλείνουμε τον πομποδέκτη που ελάμβανε 
πρώτα και μετά τον πομποδέκτη που έστελνε. 

Αφαιρούμε το καλώδια σύνδεσης. Ανοίγουμε τον πομποδέκτη και διαπιστώνουμε 
ότι όλα τα δεδομένα του ενός έχουν μεταφερθεί στον άλλο. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Κλείνουμε τον πομποδέκτη κρατώντας πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το 
πλήκτρο POWER και αποσυνδέουμε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. 
2. Αφαιρούμε τις επτά βίδες που συγκρατούν το επάνω καπάκι του πομποδέκτη 
και αποσυνδέουμε την μπρίζα του μεγαφώνου επάνω από την κεντρική πλακέτα. 
3. Εντοπίζουμε την κένή μπρίζα με τις 16 επαφές που είναι στο αριστερό εμπρός 
μέρος της κεντρικής πλακέτας όταν η πρόσοψη του μηχανήματος κοιτάει προς 
εμάς και συνδέουμε την μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας. 
4. Μετακινούμε τον μικρό διακόπτη που είναι δίπλα από την μπρίζα στην θέση D. 
5. Τοποθετούμε και πάλι το καπάκι στην θέση του (μην ξεχάσετε να ενώσετε το 
μεγάφωνο) και βιδώνουμε τις επτά βίδες. 
6. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ  
 

 
1. Κλείνουμε τον πομποδέκτη κρατώντας πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το 
πλήκτρο POWER και αποσυνδέουμε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. 
2. Αφαιρούμε τις επτά βίδες που συγκρατούν το επάνω καπάκι του πομποδέκτη 
και αποσυνδέουμε την μπρίζα του μεγαφώνου επάνω από την κεντρική πλακέτα. 
3. Εντοπίζουμε τις υποδοχές που είναι στο πίσω αριστερό μέρος του μηχανήματος 
όταν η πρόσοψη του μηχανήματος κοιτάει προς εμάς. Ευθυγραμίζουμε τις 
υποδοχές του φίλτρου με τις επαφές που εξέχουν από την κεντρική πλακέτα και 
κουμπώνουμε το φίλτρο στην θέση του. Οι θέσεις αυτές δεν έχουν προτίμηση στο 
φίλτρο. Μπορούμε να βάλουμε ότι φίλτρο θέλουμε. 
4. Τοποθετούμε και πάλι το καπάκι στην θέση του (μην ξεχάσετε να ενώσετε το 
μεγάφωνο) και βιδώνουμε τις επτά βίδες. 
5. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. 
Για να χρησιμοποιήσουμε το φίλτρο πατάμε το [Β](2.3, 500, 300) στην επιλογή 
''n'' του πολυδιακόπτη. Έτσι ενεργοποιείτε το φίλτρο στην θέση FIL1. Πατάμε το 
[C](2.3, 500, 300) στην επιλογή ''n'' του πολυδιακόπτη. Έτσι ενεργοποιείτε το 
φίλτρο στην θέση FIL2. 
Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το φίλτρο για εκπομπή στα SSB αλλάζουμε 
την ρύθμιση του μενού 086 [TX IF FILTER] σε FIL1 ή FIL2 ανάλογα σε ποιά 
θέση έχουμε τοποθετήσει το YF-122S. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (TCXO-9) 
 

 
 

Η εγκατάσταση του κρυστάλου προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στις 
θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, βελτιώνοντας κατά πολύ την επικοινωνία με τις 
ψηφιακές διαμορφώσεις. 
1. Κλείνουμε τον πομποδέκτη κρατώντας πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το 
πλήκτρο POWER και αποσυνδέουμε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. 
2. Αφαιρούμε τις επτά βίδες που συγκρατούν το επάνω καπάκι του πομποδέκτη 
και αποσυνδέουμε την μπρίζα του μεγαφώνου επάνω από την κεντρική πλακέτα. 
3. Εντοπίζουμε την θέση του κρυστάλου που είναι στο πίσω δεξιό μέρος του 
μηχανήματος όταν η πρόσοψη του μηχανήματος κοιτάει προς εμάς. Αφαιρούμε 
τον κρύσταλο που είναι τοποθετημένος εκεί από τον κατασκευαστή και στην θέση 
του τοποθετούμε τον κρύσταλο υψηλής σταθερότητας TCX0-9. 
4. Τοποθετούμε και πάλι το καπάκι στην θέση του (μην ξεχάσετε να ενώσετε το 
μεγάφωνο) και βιδώνουμε τις επτά βίδες. 
5. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ 
 
Αν και ο πομποδέκτης δεν έχει την δυνατότητα να εκπέμπει και να λαμβάνει 
ταυτόχρονα (full duplex) το ευέλικτο σύστημα μνημών του είναι ιδανικό για 
λειτουργία με αναμεταδότες δορυφόρων. D
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Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι σχεδιασμένο για τον πολύ δημοφιλή 
δορυφόρο UO-14 αλλά οι ίδιες αρχές και ρυθμίσεων ισχύουν και για τον AO-27 
όπως και για άλλους δορυφορικούς αναμεταδότες. 
Πρώτα φτιάχνουμε ένα πίνακα με τις απαραίτητες συχνότητες. 
Για τον UO-14 ένα τυπικό στήσιμο είναι αυτό που φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα. 
 
CH# Rx FREQ Tx FREQ NOTES 
1 435.080 MHz 145.9700 mhZ AOS 
2 435.075 MHz 145.9725 MHz*  
3 435.070 MHz 145.9750 MHz Mid Pass 
4 435.065 MHz 145.9775 MHz*  
5                                   435.060 MHz  145.9800 MHz LOS 
   
Οι συχνότητες αυτές είναι ενδεικτικές και οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την 
διαφοροποίηση λόγω του φαινομένου Dopler που ο ακροατής από την γη το 
αντιλαμβάνεται σαν μετακίνηση στην συχνότητα. 
Αν όμως έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα καλό σετ από ζεύγη συχνοτήτων 
περασμένο στις μνήμες, που να αντικατοπτρίζει ένα τυπικό πέρασμα του 
δορυφόρου, τότε έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μία καλή συνομιλία 
κατά το πέρασμα του. 
1. Πατάμε το FUNC στιγμιαία και γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας την θέση 
[Α/Β, Α=Β, SPL]. Πατάμε το Α εάν χρειάζεται για να επιλέξουμε το VFO A. 
2. Πατάμε το [BAND(DWN)] ή το [BAND(UP)] για να επιλέξουμε την 
λειτουργία στην περιοχή των 70cm. Ελέγχουμε την ρύθμιση του μενού 004 
[ΑΜ&FM DIAL] και ρυθμίζουμε στην θέση ENABLE για να έχουμε την 
δυνατότητα μικρομετρικών μετακινήσεων στην συχνότητα εύκολα. 
3. Ρυθμίζουμε το VFO A στην συχνότητα 435.0800.00 MHz.  
4. Πατάμε το [Α](Α/Β) επιλέγοντας το VFO B και ρυθμίζουμε στην συχνότητα 
145.970.00 MHz. Πατάμε πάλι το [Α](Α/Β) επιλέγοντας το VFO Α. 
(Σιγουρευτείται ότι και τα δύο VFO είναι σε FM διαμόρφωση). 
5. Πατάμε το FUNC στιγμιαία και γυρίζουμε το SELECT ένα κλικ δεξιά 
επιλέγοντας την θέση [MW,SKIP, TAG]. 
6. Πατάμε το [Α](MW) στιγμιαία και γυρίζουμε το SELECT όσο η θέση της 
μνήμης αναβοσβύνει επιλέγοντας την θέση Μ-001. Κρατάμε πατημένο το 
[Α](MW) μέχρι να ακούσουμε δύο μπιπ. 
7. Μόλις αποθηκεύσαμε την πρώτη συχνότητα λήψης στην μνήμη. 
 
 
1. Πατάμε το FUNC στιγμιαία και γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας την θέση 
[Α/Β, Α=Β, SPL]. Πατάμε το Α επιλέγοντας το  VFO B (145.970 MHz). 
2. Πατάμε το FUNC στιγμιαία και γυρίζουμε το SELECT ένα κλικ δεξιά 
επιλέγοντας την θέση [MW,SKIP, TAG]. 
3. Πατάμε το [Α](MW) στιγμιαία. Το Μ-001 αναβοσβύνει. 
4. Κρατώντας πατημένο το ΡΤΤ πατάμε και το [Α](MW) μέχρι να ακούσουμε δύο 
μπιπ. 
5. Μόλις αποθηκεύσαμε την συχνότητα εκπομπής στην ίδια μνήμη με την 
συχνότητα λήψης που περάσαμε πριν. 
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Τώρα είναι ώρα να περάσουμε και τις υπόλοιπες συχνότητες. 
 
 
1. Επιστρέφουμε στην θέση [Α/Β, Α=Β, SPL] και πατάμε το [Α](Α/Β) για να 
βρεθούμε στο VFO Α (435.080.00 ΜΗz) και γυρίζουμε το DIAL στη συχνότητα 
435.075.00 MHz. 
2. Πατάμε το [Α](Α/Β) πάλι για να επιλέξουμε το VFO B (145.970 MHz) και 
γυρίζουμε το DIAL στην συχνότητα 145.972.50 MHz. 
3. Πατάμε το [Α](Α/Β) για να βρεθούμε στο VFO Α (435.075.00 MHz). 
4. Πηγαίνουμε στο μενού 004 [AM&FM DIAL] και ρυθμίζουμε στη θέση 
ENABLE.   
5. Επιστρέφουμε στην επιλογή [MW,SKIP, TAG]και επαναλαμβάνουμε την 
διαδικασία αποθήκευσης επιλέγοντας τη μνήμη Μ-002 αυτή τη φορά και 
ξεκινώντας για αποθήκευση της συχνότητας 435.075 MHz. 
 
Επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία τρις ακόμη φορές γεμίζοντας τις μνήμες Μ-
003, Μ-004 και Μ-005 με τις συχνότητες που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. 
 
Όταν έρθει η ώρα να κάνουμε εκπομπή πατάμε εάν χρειάζεται το V/M για να 
επιλέξουμε την λειτουργία σε μνήμες και γυρίζουμε το SELECT στο κανάλι Μ-
001. Αυτο θα είναι το πρώτο ζεύγος μνημών για να κάνετε επαφή με τον 
δορυφόρο UO-14 μόλις αυτός φανεί στον ορίζοντά σας. 
Το φαινόμενο Dopler θα κάνει την συχνότητα λειτουργίας 435.070 MHz να 
φαίνεται λίγο ψηλότερα σε εσάς γι'αυτό ξεκινάμε την επαφή από το κανάλι 
μνήμης Μ-001 μόλις ο δορυφόρος εμφανιστεί και μερικά λεπτά αργότερα 
προχωράμε στο κανάλι Μ-002, Μ-003 και προχωράμε καθώς προχωράει και ο 
δορυφόρος μέχρι να χαθεί από τον ορίζοντα. 
Ο επιλογέας SELECT κάνει την μετακίνηση αυτή εύκολη διαλέγοντας κάθε φορά 
το ζεύγος που έχει την καλύτερη επαφή με τον δορυφόρο. Αρκεί να έχουμε 
προβλέψει από πρίν να έχουμε ετοιμάσει την απαραίτητη συστοιχία συχνοτήτων 
σε μνήμες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε ρυθμίσεις των VFO κατά την 
διάρκεια του περάσματος του δορυφόρου. 
Ο τύπος διαμόρφωσης FM που χρησιμοποιούν οι δορυφορικοί αναμεταδότες είναι 
αρκετά μεγάλος σε ευρός και δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην ρύθμιση 
των συχνοτήτων. 
Για να δώσουμε όνομα σε αυτά τα κανάλια της μνήμης χρησιμοποιούμε το μενού 
056 [ΜΕΜ ΤΑG]. 
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ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ MH-59A8J 

 
 

Με το πληκτρολόγιο του μικροφώνου MH-59A8J ελέγχουμε πολές από τις 
λειτουργίες του πομποδέκτη. 
Πριν όμως το συνδέσουμε πρέπει να ενημερώσουμε τον επεξεργαστή του 
μηχανήματος για την αλλαγή. 
1. Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο FUNC. 
2. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 001 και γυρίζουμε το DIAL στη 
θέση ΟΝ. 
3. Γυρίζουμε το SELECT επιλέγοντας το μενού 059 [MIC SEL]. Η αρχική 
επιλογή είναι ΝΟR. Γυρίζουμε το DIAL στη θέση RMT. 
4. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το FUNC για αποθήκευση της επιλογής 
και επιστροφή στην κανονική λειτουργία.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
 
1. LOCK 
 
Πατάμε αυτό το πλήκτρο για να κλειδώσουμε τα κουμπιά της πρόσοψης και να 
αποφύγουμε την τυχαία αλλαγή συχνότητας. 
 
2. PTT 
 
Πατάμε για εκπομπή, ελευθερώνουμε για λήψη. 
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3. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
 
 

 
 
 

1. DSP 
 
Πατώντας το μετακινούμαστε γρήγορα στο μενού που ελέγχει την λειτουργία 
του ψηφιακού επεξεργαστή DSP.(χρειάζεται και η μονάδα DSP-2). 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 1. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 1. 
 
2. MHz 
 
Πατώντας το μας επιτρέπει μετακινήσεις με βήματα του 1 MHz στο VFO. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 2. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 2. 
 
3. CLAR 
 
Πατώντας το στιγμιαία ενεργοποιεί την δυνατότητα μετακίνησης της 
συχνότητας λήψης ανεξάρτητα από την συχνότητα εκπομπής (R.I.T.). 
Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιεί τη δυνατότητα 
μετακίνησης του φίλτρου της ενδιάμεσης συχνότητας (IF Shift). 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 3. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 3. D
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4. HOME 
 
Πατώντας το μετακινούμαστε στο προσωπικό κανάλι μνήμης. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 4. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 4. 
 
5.  MODE 
 
Πατώντας το μετακινούμαστε στους τύπους διαμόρφωσης 
USB=>LSB=>PKT=>DIG=>FM=>AM=>CWR=>CW=>USB......... 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 5. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 5. 
 
6. MODE  
 
Πατώντας το μετακινούμαστε στους τύπους διαμόρφωσης 
USB=>LSB=>PKT=>DIG=>FM=>AM=>CWR=>CW=>USB......... 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 6. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 6. 
 
7. V/M 
 
Πατώντας αλλάζουμε λειτουργία από VFO σε μνήμες. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 7. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 7. 
 
8. DWN BAND 
 
Πατώντας αλλάζουμε περιοχή λειτουργίας προς τα κάτω: 1.8=>430 MHz=>144 
MHz=>108 MHz=>88 MHZ=>50 MHz=>28 MHz=>24 MHz=>21 MHz=>18 
MHz=>15 MHz=>14 MHz=>10 MHz=>7 MHz=>5 MHz=>3.5 MHz=>1.8 
MHz........ 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 8. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 8. 
 
9. BAND UP 
 
Πατώντας αλλάζουμε περιοχή λειτουργίας προς τα επάνω: 1.8 MHz=>3.5 
MHz=>5 MHz=>7 MHz=>10 MHz=>14 MHz=>15 MHz=>18 MHz=>21 
MHz=>24 MHz=>28 MHz=>50 MHz=>88 MHZ=>108 MHz=>144 
MHz=>430 MHz=> 1.8 MHz............. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 9. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 9. D
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* 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο F(*). 
 
0. CNTL 
 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο 0. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στον 
αριθμό 0. 
 
ENT. # 
 
Πατάμε για να ενεργοποιήσουμε υην απ'ευθείας εισαγωγή συχνότητας. 
Παράδειγμα: 
Για να εισάγουμε την συχνότητα 14.25000 MHz πατάμε: 
ENT=>1=>4=>D(τελεία)=>2=>5=>ENT 
Για να εισάγουμε την συχνότητα 0.95000 MHz πατάμε 
ENT=> D(τελεία)=>9=>5=>ENT 
Επίσης μας βοηθάει να επιλέξουμε γρήγορα ένα κανάλι μνήμης: 
Για να επιλέξουμε τη μνήμη 001 πατάμε ENT=>1=>* 
Για να επιλέξουμε τη μνήμη 125 πατάμε ENT=>1=>2=>5=>* 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο E(#). 
 
A. 
 
Αντικαθιστά την λειτουργία του πλήκτρου Α της πρόσοψης του πομποδέκτη. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο Α. 
 
Β. 
 
Αντικαθιστά την λειτουργία του πλήκτρου Β της πρόσοψης του πομποδέκτη. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο Β. 
 
C. 
 
Αντικαθιστά την λειτουργία του πλήκτρου C της πρόσοψης του πομποδέκτη. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο C. 
 
F(D). 
 
Πατώντας στιγμιαία ενεργοποιούμε την δυνατότητα αλλαγής επιλογών των Α, 
Β και C με το κουμπί SELECT. 
Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιούμε το μενού 
λειτουργιών. 
Κατά την διάρκεια της εκπομπής παράγει τον DTMF τόνο D. 
Κατά την διαδικασία της απ'ευθείας εισαγωγής συχνότητας αντιστοιχεί στο 
σημείο της τελείας.  
 
ACC 
Πατάμε για να ακυρώσουμε την φίμωση του δέκτη. D
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Με το μενού 068 αλλάζουμε την λειτουργία του. 
PWR(FAST) 
 
Κρατώντας το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ανοίγουμε ή κλείνουμε τον 
πομποδέκτη. 
Όταν είναι ανοικτός πατάμε στιγμιαία για να μετακινηθούμε με γρήγορα 
βήματα στις συχνότητες. Ένα ανθρωπάκι που τρέχει εμφανίζεται στην κάτω 
δεξιά πλευρά της οθόνης. 
 
Ρ1. 
 
Πατάμε για να περάσουμε την συχνότητα του κυρίως VFO στο δευτερεύον με 
+5 kΗz και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσουμε την εκπομπή και λήψη μεταξύ των 
δύο VFO. 
H λειτουργία του αλλάζει με το μενού 069. 
 
Ρ2. 
 
Πατάμε για να στείλουμε τόνο 1750 Hz. H λειτουργία του αλλάζει με το μενού 
070. 
 

4. SEL 
 
Αυτός ο περιστροφικός διακόπτης χρησιμεύει για να μετακινούμαστε στην 
συχνότητα του VFO, να αλλάζουμε μνήμη και να ρυθμίζουμε την ένταση του 
μεγαφώνου. 
 
5. SEL/DIAL 
 
Αυτό το πλήκτρο αλλάζει τα βήματα της συχνότητας του πλήκτρου SEL από 
βήματα τύπου DIAL  σε βήματα τύπου SEL. 
Στην επιλογή DIAL το ενδεικτικό λαμπάκι SEL ανάβει πορτοκαλί. 
Κρατάμε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο ενεργοποιώντας την ρύθμιση της 
έντασης του μεγαφώνου με το SEL. Σε αυτή την επιλογή το ενδεικτικό λαμπάκι 
SEL ανάβει πράσινο. 
Για να επιστρέψουμε στην επιλογή βήματος πατάμε πάλι το SEL. 
 
6. UP/DWN 
 
Πατάμε ή κρατάμε για ένα δευτερόλεπτο για να μετακινηθούμε ή να ξεκινήσουμε 
την αυτόματη αναζήτηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 
Αυτά τα πλήκτρα αντικαθιστούν την λειτουργία του DIAL.  
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