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                                                                                                          Παρουσίαση 
 

   
 
 
  Το FT8800R  είναι ένας στιβαρής κατασκευής υψηλής ποιότητας Dual Band  
ποµποδέκτης, παρέχοντας 50 Watt ισχύ εξόδου για τα VHF και 35 Watt για τα  UHF  
στις Ραδιοερασιτεχνικές Συχνότητες. 
   
Η υψηλή ισχύς εξόδου του FT8800R, παράγεται από τον ενισχυτή ισχύος τύπου   MOS 
FET RD70HVFI, και µε  το θερµοστατικά ελεγχόµενο µοτέρ ψύξης, συντηρείται η 
ασφαλής θερµοκρασία στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του ποµποδέκτη αυξάνοντας έτσι 
την ασφάλεια του µηχανήµατος. 
 
Παρέχει 1054 κανάλια µνήµης (από 527 για κάθε µπάντα VHF και UHF) και λειτουργία 
full Duplex, όπως επίσης και χωριστά controls για την ένταση (Volume) και την φίµωση 
(Squelch) για κάθε  συχνότητα χωριστά, και ενσωµατωµένους  αποκωδικoποιητές  για 
CTCSS και DCS. Παρέχει τη δυνατότητα να αποσπαστεί η πρόσοψη του µε το κιτ  
YSK8900 αποσπώµενης  πρόσοψης, που επιτρέπει την εγκατάσταση του, ακόµα και στα 
πιο µικρά αυτοκίνητα.  
 
Σας συνιστούµε να µελετήσετε το παρόν εγχειρίδιο µέχρι τέλους, έτσι ώστε να 
κατανοήσετε σε βάθος όλες τις λειτουργίες του νέου σας FT8900R.  
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Γενικά 
Απόκριση Συχνότητας      RX : 108.000-520.000 MHZ 
                                                     700.000-999.995 MHZ  
                                            TX : 144.000-146.000 MHZ 
                                                      430.000-440.000MHZ 
Βήµατα καναλιού               5/10/12,5/15/20/25/50 KHZ 
∆ιαµορφώσεις                     F3,F2 
Συνθ. Αντίσταση Κεραίας  50 ΟΗΜ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ DUPLEXER) 
Σταθερότητα Συχνότητας  (+/-) 5ppm @ 14 ~ +140 F ( -10 C  ~ +60 C) 
Θερµοκρασία Λειτουργίας 14 ~ +140 F ( -20 C  ~ +60 C) 
Τάση Λειτουργίας              13,8 VDC  (+/-) 15%  
Ρεύµα Απορρόφησης         RX : 0.5 A 
                                             TX : 8.5 A (144 MHZ) , 8.0 A (430MHZ) 
∆ιαστάσεις                          ( 140 X 41,5 X 168 mm)  
Βάρος                                  1 kg     
 
Ποµπός      
        
Ισχύς Εξόδου                     50/20/10/5  W(144 MHZ) 
                                            35/20/10/5  W(430 MHZ) 
Τύπος ∆ιαµόρφωσης         Μεταβαλλόµενη 
Μέγιστο Deviation            +/- 5khz 
Spurious Radiation           Better than  -60 db 
Αντίσταση Μικροφώνου  2ΚΟhm 
Αντίσταση Ψηφιακών      10ΚΟhm 
 
∆έκτης 
 
Τύπος Κυκλώµατος          ∆ιπλής Μετατροπής Υπερτερόδηνος 
Ενδιάµεσες Συχνότητες    45,05 MHZ/450ΚΗΖ (Αριστερή) 
                                            47,25 MHZ/450KHZ(∆εξιά) 
Ευαισθησία (12db SINAD)  καλύτερα από 0,2 µV 
Ευαισθησία φίµωσης (squelch) καλύτερα από 0,2 µV 
Μέγιστη ακουστική ισχύ εξόδου 2W @ 8Ω ΓΙΑ 5% THD   
 
Τα χαρακτηριστικά  µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµία προειδοποίηση και είναι εγγυηµένο µόνο για τις 
ραδιοερασιτεχνικές (144&430MHz) συχνότητες. Η εµβέλεια των συχνοτήτων µπορεί να διαφέρει ανάλογα 
την έκδοση του ποµποδέκτη.  
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                                               ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ MH-48A6J H MH-42B6JS 1 
ΜΜΒ36                                                                            1 
DC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ (T9021715)             1 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15Α                           2 
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                      1 
ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ                                                     1 
 
 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
 
  
MH-48A6J    DTMF ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ *1 
MH-42B6JS  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ *1 
YSK-8900     ΚΙΤ ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 
MEK-2          ΚΙΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ*2 
MLS-100       ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ 
FP-1030A     30-Α ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 
CT-39A         ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ PACKET 
 
Η διαθεσιµότητα των παρελκοµένων  µπορεί να αλλάζει. Μερικά από τα παρελκόµενα µπορεί να 
πωλούνται σαν Στάνταρτ για τις τοπικές χρήσεις όπως επίσης µερικά µπορεί να µην είναι διαθέσιµα σε 
µερικές περιοχές  
 
1*  ΑΝ ΚΑΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  ΜΗ48Α6J  ME TO 
      MH42B6JS  H ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ SETTING  
      ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ #23 (MIC). Σελ 62 για λεπτοµέρειες 
 
2*  ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΜΗ48Α6J  H MH42B6JS ΣΕ 
      ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΜΕΚ-2, ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
       OI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ P1 ΕΩΣ P4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  
      ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Αυτό το κεφάλαιο  περιγράφει την εγκατάσταση του FT-8800R σε ένα τυπικό 
ραδιοερασιτεχνικό σταθµό. Αυτό όµως, προϋποθέτει ότι υπάρχουν οι τεχνικές γνώσεις 
και κατάρτιση που έχει ένας αδειούχος ραδιοερασιτέχνης. Παρακαλούµε όπως διαθέσετε 
αρκετό χρόνο, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι η οδηγίες αυτού του  κεφαλαίου θα 
ακολουθηθούν κατά γράµµα.  
 
                                            ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ελέγξετε τον Ποµποδέκτη οπτικά αµέσως  µετά το άνοιγµα της συσκευασίας του. 
Επιβεβαιώσετε ότι όλοι οι διακόπτες λειτουργούν κανονικά και ελέγξετε  το µηχάνηµα 
για πιθανή καταστροφή. Κουνήστε ελαφρά το ποµποδέκτη  έτσι ώστε να επιβεβαιώσετε 
ότι  κανένα εσωτερικό εξάρτηµα δεν  λύθηκε κατά την µεταφορά του. Αν ανακαλυφθεί 
κανένα στοιχείο καταστροφής καταγράψετε το και επικοινωνήστε  µαζί  µε το 
αντιπρόσωπο ή την εταιρία αποστολής. Φυλάξετε επιµελώς την συσκευασία ειδικά όταν 
υπάρχουν στοιχεία καταστροφής  που µπορεί να εµφανίσθηκαν κατά την µεταφορά του. 
Αν είναι αναγκαία η επιστροφή της συσκευής για επισκευή, χρησιµοποιήστε την  
αυθεντική συσκευασία. 
 
                                                 TIPS   Για εγκατάσταση 

 
                                          
Για την Ασφαλή Λειτουργία και Μακροζωία της συσκευής είναι αναγκαίος ο καλός 
αερισµός  στο χώρο λειτουργίας. 
 
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή  πάνω από άλλη συσκευή  που παράγει θερµότητα όπως 
τροφοδοτικό ή ενισχυτής. Μην τοποθετείτε βιβλία η χαρτιά πάνω από τον ποµποδέκτη, 
όπως επίσης να αποφεύγεται την έκθεση του κατευθείαν στο ήλιο .Το FT-8800R θα 
πρέπει να µην   χρησιµοποιείτε σε  περιβάλλον  όπου η θερµοκρασία  του να υπερβαίνει 
τους  +60 βαθµούς Κελσίου .  
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                                                                                ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Το FT-8800R  είναι µία ηλεκτρική συσκευή, όπως επίσης και µία γεννήτρια RF 
(ραδιοσυχνότητας) και πρέπει να την χειρίζεστε µε τις ενδεδειγµένες προφυλάξεις για 
αυτόν το τύπο της συσκευής. 
Αυτά τα tips προφύλαξης εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι σχεδιασµένη 
για ραδιοερασιτεχνική χρήση. 
  

 Για πρόληψη βραχυκυκλώµατος, βεβαιωθείτε ότι οι καλωδιώσεις 
σας είναι µονωµένες µε µονωτική ταινία. 

Mην αφήνεται άτοµα µη εξειδικευµένα να παίζουν µε τον 
ποµποδέκτη.  

 Μην στέκεστε µπροστά από κατευθυνόµενη κεραία, κατά τη 
διάρκεια εκποµπής. Μην τοποθετείτε µία κατευθυνόµενη κεραία σε 
τοποθεσία τέτοια, όπου βρίσκονται άνθρωποι ή κατοικίδια εµπρός από τον 
κυρίως λοβό εκποµπής της κεραίας. 

 Σε εγκατάσταση αυτοκινήτου είναι προτιµότερο  η τοποθέτηση της 
κεραίας να γίνει στο ουρανό του αυτοκίνητου, έτσι ώστε η ακτινοβολία της 
να κρατηθεί µακριά από τους επιβάτες.  

 Μην χρησιµοποιείτε ακουστικά κατά την οδήγηση. 

 Μην προσπαθήσετε να τηλεφωνήσετε  κατά την διάρκεια της 
οδήγησης, χρησιµοποιώντας το auto patch µε το dtmf µικρόφωνο. 
Κάντε στην άκρη κατά την χειροκίνητη κλήση. 
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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
                                         ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
 
Το FT-8800R είναι σχεδιασµένο για χρήση µε κεραίες που παρουσιάζουν µια σύνθετη 
αντίσταση κοντά στα 50 ohm σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας. Η κεραία ή το 
(τεχνητό φορτίο 50 ohm), θα πρέπει να είναι ενωµένη όταν ο ποµποδέκτης είναι σε 
λειτουργία, προς αποφυγή  καταστροφής του που µπορεί να δηµιουργηθεί αν γίνει τυχαία 
εκποµπή. 
 
Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα της κεραίας είναι σχεδιασµένο  για να έχει αντοχή στα 50 
watt ισχύ εκποµπής. Μερικές κεραίες µε µαγνητικές βάσεις σχεδιασµένες για συνεργασία 
µε ποµποδέκτες χειρός µπορεί να µην είναι κατάλληλες  για να αντέξουν 50 Watt ισχύ 
εκποµπής. Συµβουλευτείτε το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή κεραιών για 
λεπτοµέρειες. 
 
Όταν τοποθετείτε κατευθυνόµενες κεραίες τύπου yagi ή quad να είστε βέβαιοι ότι η 
τοποθέτηση της θα είναι τέτοια πού  παράγει κάθετη κατευθηντικότητα. 
 
Σηµειώστε, ότι αυτός  ο ποµποδέκτης είναι σχεδιασµένος για ευρεία κάλυψη για τα 
VHF/UHF. Γενικά για λήψη µόνο θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε µια κεραία 
γενικής κάλυψης,  όπως για παράδειγµα  οι κεραίες  discone. 
Από την άλλη πλευρά µία κατευθυνόµενη κεραία τύπου YAGI,  θα είχε µειωµένη 
απόδοση εκτός  ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων, για τις οποίες έχει σχεδιαστή. 
 
Να χρησιµοποιείτε  καλής  ποιότητας  γραµµή µεταφοράς  50 ohm για τον Ποµποδέκτη 
σας . Όλες οι προσπάθειες για την παροχή ενός καλού συστήµατος  κεραίας θα πάνε 
χαµένες, αν χρησιµοποιηθεί  ένα οµοαξονικό καλώδιο κακής ποιότητας και πολλών 
απωλειών. Οι απώλειες στις οµοαξονικές γραµµές  αυξάνονται όταν αυξάνεται και η 
συχνότητα για παράδειγµα  ενός καλωδίου, µήκους 8 µέτρων πού έχει απώλειες ½ db 
στους 29 mhz   θα µπορεί να έχει απώλειες  της τάξεως των 6 db στους 446 mhz ή και 
παραπάνω . Κάνετε σωστή επιλογή του οµοαξονικού καλωδίου, βασιζόµενοι στο που θα 
τοποθετήσετε τον ποµποδέκτη (αυτοκίνητο ή οικία) και το συνολικό µήκος του 
καλωδίου που θα χρειαστείτε  
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                                                                                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
                                         ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 
 
Για ενηµέρωση, ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ακριβείς απώλειες για τυπικά 
οµοαξονικά καλώδια, ευρέως χρησιµοποιούµενα σε συστήµατα κεραιών τύπου 
VHF/UHF. 
 
Απώλειες σε db ανά 30 ΜΕΤΡΑ για καλώδια 50 ohm.   
   
       
ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΤΩΝ 144 mhz  ΤΩΝ 430 mhz 
RG58A 6.5 > 10 
RG58FOAM 4.7 8 
RG-213 3.0 5.9 
BELDEN 9913 1.5 2.9 
RG-8 FOAM 2.0 3.7 
   
   
 
Σε τοποθεσίες όπως ταράτσες & στέγες σπιτιών, βεβαιωθείτε ότι τα βύσµατα της κεραίας  
έχουν προστασία από όλες τις καιρικές  συνθήκες, ιδίως πρέπει να είναι αδιάβροχα, γιατί 
το νερό εισερχόµενο στο οµοαξονικό καλώδιο έχει σαν αποτέλεσµα πρώτον την 
διάβρωση του και δεύτερον τη δηµιουργία στάσιµων κυµάτων. 
 
Η χρήση του µικρότερου δυνατόν µήκους υψηλής ποιότητας οµοαξονικού καλωδίου, θα 
βεβαιώσει την καλύτερη απόδοση του FT-8800R.   
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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

                         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AYTOKINHTOY 
 
Το FT-8800R πρέπει να τοποθετείται µόνο σε αυτοκίνητα µε τάση 13.8 volt αρνητικού 
εδάφους (negative ground) σύστηµα. Τοποθετήστε τον ποµποδέκτη έτσι, ώστε η 
πρόσβαση του να είναι εύκολη χρησιµοποιώντας την βάση MMB-36. 
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                                                                                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

                        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AYTOKINHTOY 
 
Mobile Συνδέσεις Τροφοδοσίας 
 
Για να ελαττώσετε την πτώση τάσης, και να αποφύγετε την έκρηξη της ασφάλειας 
συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατευθείαν στους πόλους της µπαταρίας. Μην 
προσπαθήσετε να προσπεράσετε την ασφάλεια του καλωδίου τροφοδοσίας, γιατί είναι 
εκεί για προστασία δική σας και του αυτοκινήτου σας, όπως επίσης και του ποµποδέκτη.  
 
                                             Προειδοποίηση 
Ποτέ µην εφαρµόζετε εναλλασσόµενο ρεύµα στο καλώδιο τροφοδοσίας ούτε η 
τροφοδοσία dc να υπερβαίνει το 15.8 volt. Όταν γίνεται αλλαγή της ασφάλειας, να 
χρησιµοποιείτε ασφάλειες ταχείας έκρηξης τύπου 15A. Κάθε παραβίαση αυτών των 
κανόνων θέτει εκτός την εγγύηση του προϊόντος. 

 
Πριν την σύνδεση του ποµποδέκτη  ελέγξτε την τάση στους πόλους της µπαταρίας, 
έχοντας την µηχανή ανοικτή . Αν η τάση υπερβαίνει τα 15 volt ρυθµίστε την τάση πριν 
προβείτε στην εγκατάσταση . 
 
Συνδέσετε το ΚΟΚΚΙΝΟ καλώδιο στο θετικό πόλο της µπαταρίας και το ΜΑΥΡΟ στον 
αρνητικό πόλο της µπαταρίας . Αν χρειάζεστε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας 
χρησιµοποιήσετε καλώδιο διατοµής τύπου 12 AWG µονωµένο. Κολλήστε τα καλώδια 
προσεκτικά και µονώστε τις άκρες µε µονωτική ταινία. Πριν την σύνδεση του καλωδίου 
τροφοδοσίας µε τον ποµποδέκτη, βεβαιωθείτε για την πολικότητα και την τάση µε την 
χρήση ενός πολυµέτρου. Τώρα συνδέστε τον ποµποδέκτη µε το καλώδιο. 
 

 
Μobile µεγάφωνα 
Το MLS-100 εξωτερικό µεγάφωνο έχει την δική του περιστρεφόµενη βάση στήριξης και 
είναι διαθέσιµο από τους αντιπρόσωπους της YAESU. 
Άλλα εξωτερικά µεγάφωνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το FT-8800R αν έχουν 
σύνθετη αντίσταση  8 Ohm  και δυνατότητα σε watt  µέχρι 2 ή και παραπάνω.  
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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

                                ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ 
 
 
ΤΟ FT-8800R είναι ιδανικό για σταθµό βάσης, όπως επίσης και για σταθµό αυτοκινήτου. 
To FT-8800R  είναι σχεδιασµένο για να τοποθετηθεί άνετα στο σταθµό σας, 
χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που ακολουθούν σαν υπόδειγµα. 
 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ AC 
 
Η λειτουργία του FT-8800R από µια γραµµή ρεύµατος εναλλασσόµενου χρειάζεται µία 
πηγή ικανή να µπορεί να παρέχει τουλάχιστον 15 Amperes συνεχόµενα στα 13.8 volt 
DC. Τα FP-1023  και FP-1030 τροφοδοτικά διαθέσιµα από την yaesu εκπληρούν αυτές 
τις ανάγκες.  Άλλου τύπου τροφοδοτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν, φτάνει να 
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.  
 
Χρησιµοποιείστε το καλώδιο τροφοδοσίας του FT-8800R για να συνδέσετε τον 
ποµποδέκτη µε το τροφοδοτικό. Ενώστε την επαφή µε το ΚΟΚΚΙΝΟ χρώµα  στο συν 
του τροφοδοτικού και την επαφή µε το ΜΑΥΡΟ χρώµα στο πλην του τροφοδοτικού  
 
Packet Radio Terminal Node Connector (TNC) 
 
To FT-8800R παρέχει ένα  βύσµα DATA στην πίσω όψης για εύκολες συνδέσεις µε το 
TNC.  Aυτό το βύσµα είναι στάνταρτ mini din. To καλώδιο CT39A για το TNC υπάρχει 
διαθέσιµο από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπροσώπου της Yaesu. 
 
 
Οι ενώσεις του βύσµατος Data φαίνονται στο παρακάτω πίνακα 
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                                                                                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
                                  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ 
 
Σηµειώστε ότι οι ρυθµίσεις του packet deviation είναι πολύ σηµαντικές για να είναι 
επιτυχής η λειτουργία, και µπορεί µόνο να επιτευχθεί  χρησιµοποιώντας ένα ρυθµισµένο 
όργανο deviation. Στις περισσότερες περιπτώσεις το επίπεδο εισόδου του packet 
(ρυθµίστε το Ποντεσιόµετρο στο εσωτερικό του tnc)  πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε να 
παρέχει deviation της τάξεως των  (+/-) 2,75 kHz. Σηµειώστε επίσης, ότι το ψηλό 
throughput στα 9600 χρειάζεται δυνατά σήµατα, γι’ αυτό µπορεί να θέλετε να λάβετε υπ’ 
όψιν τη χρήση µιας κατευθυνόµενης κεραίας τύπου Yagi για επικοινωνία µε υψηλής 
ταχύτητας Packet κόµβους. 

Το σετάρισµα  των 1200 bps του packet είναι λιγότερο σηµαντικό από εκείνο των 9600 
bps και η ικανοποιητική ρύθµιση στο µέγιστο deviation  (+/- 2.5 KHZ ~ +/-3.5KHZ),  
µπορεί  συνήθως να γίνει ακούγοντας και ρυθµίζοντας το ποντεσιόµετρο του επιπέδου 
εκποµπής, έτσι ώστε τα εξερχόµενα πακέτα να είναι περίπου του ίδιου επιπέδου, όπως 
(Α) οι τόνοι του DTMF  ή  (Β) τόνος 1750 hz. 

Τέλος, σηµειώστε ότι η λειτουργία set από το µενού, σας επιτρέπει να επιλέξετε την 
κλίµακα των bps 9600 ή 1200 ξεχωριστά για κάθε µπάντα. Αν το FT-8800R  δεν 
ανταποκρίνεται σωστά κατά τη λειτουργία packet, ελέγξτε ότι δεν έχει γίνει λάθος στην 
επιλογή της κλίµακας µέσα από το µενού, ή αν έχει γίνει λάθος στην µπάντα που έχει 
επιλεγεί για το packet  
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                      ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ 
 
 
       

 
 (1)  Αριστερός περιστρεφόµενος επιλογέας συχνότητας. 
Αυτός ο διακόπτης 20 θέσεων είναι ο επιλογέας της συχνότητας για την αριστερή 
µπάντα. Πιέστε στιγµιαία αυτό το κουµπί, έτσι ώστε η αριστερή µπάντα να είναι η 
κυρίως µπάντα. Κατόπιν, όταν ο ποµποδέκτης είναι στη επιλογή  vfo,  πιέστε αυτό το 
κουµπί για να ενεργοποιήσετε τον ταχύ συντονισµό (σε βήµατα του 1 µεγακύκλου). 
Πατήστε και κρατήστε αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο, για να επιλέξετε την 
µπάντα λειτουργίας στην αριστερή µπάντα, όπως δείχνει το πλάνο. 
 

 
 
 (2)  Αριστερό κουµπί Έντασης / Φίµωσης 
Το εσωτερικό κοντρόλ (έντασης), ρυθµίζει το επίπεδο φωνής για τον αριστερό δέκτη. 
Πιέστε στιγµιαία αυτό το κουµπί για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο 
internet. 
Το εξωτερικό κοντρόλ (φίµωσης)  χρησιµοποιείται για να κόβει το θόρυβο της µπάντας 
στον αριστερό δέκτη, ρυθµίστε το έτσι ώστε να µην ακούγεται ο θόρυβος της µπάντας  
και από την άλλη πλευρά να είναι ευαίσθητο σε χαµηλά σήµατα. 
 
(3) Πλήκτρα HYPER µνήµης ([1]~[6]) 
Κρατήστε πατηµένα ένα από αυτά τα κουµπιά για δυο δευτερόλεπτα για να 
αποθηκεύσετε την συνολική σύνθεση του ποµποδέκτη στις σπέσιαλ υψηλές µνήµες. 
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                      ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ 
 
 
( 4 ) Αριστερής πλευράς πλήκτρα  
[LOW] πλήκτρο. Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για την επιλογή της ισχύος εξόδου 
της αριστερής µπάντας. 
(Χαµηλή, Μεσαία 2, µεσαία 1 ή υψηλή). 
Όταν η αριστερή µπάντα είναι  στις µνήµες ή στο κανάλι home,  πατήστε και κρατήστε 
το πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να αλλάξετε την ένδειξη της θέσης της µνήµης από 
το format της συχνότητας στο Αλφαριθµητικό format. 
 
[V/M] πλήκτρο  
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία, για την εναλλαγή από την συχνότητα στη µνήµη  
για την αριστερή µπάντα. 
Όταν για την αριστερή µπάντα έχει επιλεχθεί η συχνότητα πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη αναζήτηση. 
Όταν για την αριστερή µπάντα έχει επιλεχθεί η µνήµη πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
για ½ δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την “memory bank” λειτουργία. 
 
[Η/Μ] πλήκτρο 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για την επαναφορά της αγαπηµένης συχνότητας που 
έχει αποθηκευθεί στη µνήµη ¨HOME¨. 
 
[SCN] πλήκτρο 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη ανίχνευση στην 
αριστερή µπάντα. 
Όταν για την αριστερή µπάντα έχει επιλεχθεί η µνήµη πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
για ½ δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την “memory  tuning” λειτουργία. 
 
( 5 ) [SET] πλήκτρο 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε  στην SET(¨Menu¨) λειτουργία.  
Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να µεταφέρετε τα 
περιεχόµενα της συχνότητας της κυρίως µπάντας ¨VFO¨ στην Μνήµη. 
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                ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ 
                        
(6) ∆εξιάς πλευράς Πλήκτρα 
Της δεξιάς πλευράς [LOW], [V/M], [Η/Μ] and [SCN] πλήκτρα, µπορούν  να 
σεταριστούν σε δύο διαφορετικά σετ λειτουργιών µέσα από το µενού. Βλέπε σελίδα 62 
για της διαδικασίες του setup.  
 
[LOW] πλήκτρο ([MHZ] πλήκτρο) 
Πλήκτρο  mode ¨1¨ ([LOW] key επιλογή εργοστασίου) 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για την επιλογή της ισχύος εξόδου της δεξιάς µπάντας 
(Χαµηλή , Μεσαία 2, µεσαία 1,ή υψηλή). 
Όταν η δεξιά µπάντα είναι  στις µνήµες ή στο κανάλι home  πατήστε και κρατήστε το 
πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να αλλάξετε την ένδειξη της θέσης της µνήµης από το 
format της συχνότητας στο Αλφαριθµητικό format. 
 
Πλήκτρο  mode ¨2¨ ([MHZ] πλήκτρο) 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να επιτρέψετε τον συντονισµό  σε βήµατα του 1 
MHZ στη συχνότητα της κυρίως µπάντας (VFO). 
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να επιτρέψετε τον συντονισµό  
σε βήµατα των 10 ΜΗΖ  στην συχνότητα της κυρίως µπάντας (VFO). 
 
[V/M] πλήκτρο ([REV] πλήκτρο)  
Πλήκτρο  mode ¨1¨[V/M] επιλογή εργοστασίου 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για την εναλλαγή από την συχνότητα στη µνήµη 
για την δεξιά µπάντα. 
Όταν για την δεξιά µπάντα έχει επιλεχθεί η συχνότητα πατήστε και κρατήστε πατηµένο 
για ½ δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη αναζήτηση. 
Όταν για την δεξιά µπάντα έχει επιλεχθεί η µνήµη  πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 
½ δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη  “memory bank” λειτουργία. 
 
Πλήκτρο  mode ¨2¨ ([REV] πλήκτρο) 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να αλλάξετε τις συχνότητες εκποµπής και λήψης 
στην κυρίως µπάντα κατά τη λειτουργία σπλίτ (π.χ αναµεταδότη)  
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να αλλάξετε  την  κατεύθυνση 
τις λειτουργίας shift,  RPT (shift -), RPT(shift +) , RPT off (simplex)  
 
 
[Η/Μ] πλήκτρο([TONE]) πλήκτρο 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για την επαναφορά της αγαπηµένης συχνότητας που 
έχει αποθηκευθεί στη µνήµη “HOME”.  
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση του Priority 
καναλιού. 
 
 
 
FT8800R ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                        14 
                        



 

            
 
                 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛ 
                      
[SCN] πλήκτρο ([SUB]) πλήκτρο   
Λειτουργία πλήκτρου mode 1 [SCN]: επιλογή εργοστασίου 
 
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη ανίχνευση στην 
δεξιά  µπάντα. 
Όταν για την δεξιά µπάντα έχει επιλεχθεί η µνήµη,  πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 
½ δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη  “memory  tuning” λειτουργία.   
 
Λειτουργία πλήκτρου mode 2 [SCN]: πλήκτρο  
Πιέστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του επόµενου 
πλήκτρου που θα πατηθεί.  
 

(7)  ∆εξί  κουµπί Έντασης / Φίµωσης 
Το εσωτερικό κοντρόλ (έντασης) ρυθµίζει το επίπεδο φωνής για το δεξί δέκτη. Πιέστε 
στιγµιαία αυτό το κουµπί για να θέσετε σε λειτουργία τον ποµποδέκτη. 
Το εξωτερικό κοντρόλ (φίµωσης) χρησιµοποιείται για να κόβει το θόρυβο της µπάντας 
στον δεξί δέκτη, ρυθµίστε το έτσι ώστε να µην ακούγεται ο θόρυβος της µπάντας  και 
από την άλλη πλευρά να είναι ευαίσθητο σε χαµηλά σήµατα. 
 
(8)  ∆εξιός περιστρεφόµενος επιλογέας ρυθµίσεως συχνότητας 
Αυτός ο διακόπτης 20 θέσεων είναι ο επιλογέας της  συχνότητας για την δεξιά µπάντα. 
Πιέστε στιγµιαία αυτό το κουµπί έτσι ώστε η δεξιά  µπάντα να είναι η κυρίως µπάντα . 
Κατόπιν, όταν ο ποµποδέκτης είναι στη επιλογή vfo, πιέστε αυτό το κουµπί για να 
ενεργοποιήσετε τον ταχύ συντονισµό (σε βήµατα του 1 MHz). 
Πατήστε και κρατήστε αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο, για να επιλέξετε την 
µπάντα λειτουργίας στην δεξιά µπάντα όπως δείχνει το πλάνο. 
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  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ 
   SKIP ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ 
        ΑΡΝΗΤΙΚΟ SIFHT 
       ΘΕΤΙΚΟ SIFHT   
  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΝΟΥ 
  ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΝΟΥ 
  ΕΚΠΟΜΠH ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  
      ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ 
  ΕΝΕΡΓΗ ΦΙΜΩΣΗ ΗΧΟΥ 
  ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ    
  9600ΒPS ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ PACKET  
       ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΣΧΥΟΣ    
      ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΣΧΥΟΣ   
    ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ  
    ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ/DIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT8800R   ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                     16                      
                                                             
                                                         



 

                      
 
 
                                                                                       ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΟΨΗΣ 
 

                        
(1) ΒΥΣΜΑ ΚΕΡΑΙΑΣ 
      ΣΥΝ∆ΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΣΑΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ Μ    
      (PL 259) KAI ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 
 
(2) DATA ΒΥΣΜΑ  
     ΑΥΤΟ ΤΟ 6ΠΙΝΟ ΜΙΝΙ ΒΥΣΜΑ  ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΛΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ  ΜΕ ΤΟ TNC  
     ΓΙΑ 1200 ΚΑΙ 9600 BPS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  . ΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ  
     ΣΕΛΙ∆Α 10. 
 
(3) ΒΥΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ 
     ΜΙΝΙ ΒΥΣΜΑ 2 ΕΠΑΦΩΝ 3.5ΜΜ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  
     ΕΞΟ∆Ο ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ  8  
     OHMS.ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ  
     ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ  
     ΤΟΥ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ. 
 
(4) 13,8 VDC ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ. 
     ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ  
     ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ  
     ΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PIGTAIL ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ  
     ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΣΤΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ  
     ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΩΝ 9 ΑΜΠΕΡ (ΣΥΝΕΧΟΥΣ DUTY).  
     ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΘΑ ΣΥΝ∆ΕΘΕΙ ΣΤΟ  
     ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΤΟΝ  
     ΑΡΝΗΤΙΚΟ. 
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ΜΗ-48 A6J   ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
 
(1) ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ PTT 
     Πιέστε το διακόπτη αυτό για εκποµπή και αφήστε τον για να επιστρέψετε στην λήψη.  
(2)  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  
       Αυτά τα 16 πλήκτρα παράγουν  dtmf  tones κατά την εκποµπή. 
      Κατά την λήψη αυτά τα 16 πλήκτρα χρησιµοποιούνται για πληκτρολόγηση     
      συχνότητας ή για κλήση  της µνήµης. 
(3)  [Ρ1]/[Ρ2]/[Ρ3]/[Ρ4] ∆ιακόπτες 
       [Ρ1]  πλήκτρο. Πιέστε αυτό το κουµπί για εναλλαγή της κυρίως µπάντας µε την   
       εφεδρική στην οθόνη του LCD (αριστερά / δεξιά). Αυτός είναι ο πιο εύκολος  
       τρόπος να θέσετε την κυρίως µπάντα  στην πλευρά που έχετε προτίµηση. 
       Πατήστε και κρατήστε αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο για να επιλέξετε  
       την αµέσως πιο ψηλή συχνότητα στην µπάντα λειτουργίας. 
       [Ρ2] πλήκτρο. Πιέστε στιγµιαία αυτό το κουµπί για να αλλάξετε τον έλεγχο της  
       συχνότητας για την κυρίως µπάντα µεταξύ του VFO και συστήµατος µνήµης. 
       Όταν η κυρίως µπάντα είναι στη συχνότητα (VFO mode) πατήστε και κρατήστε  
       αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη  
       ανίχνευση. 
       Όταν η κυρίως µπάντα είναι στη συχνότητα (Memory mode) πατήστε και  
       κρατήστε αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την  
       λειτουργία ¨Memory Bank¨. 
       [Ρ3] πλήκτρο. Πατώντας αυτό το πλήκτρο κατά επανάληψη  επιτρέπει  την  
       επιλογή λειτουργίας του ctss  ή dcs στην κυρίως µπάντα οι διαθέσιµες επιλογές  
       είναι           

      
       [Ρ4] πλήκτρο. Πιέστε στιγµιαία αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τα επίπεδα  
       ισχύος εξόδου της κυρίως µπάντας ( ¨LOW¨,¨MID2¨,¨MID1¨ ή ¨HIGH¨)    
       Όταν η κυρίως  µπάντα είναι  στις µνήµες ή στο κανάλι home,  πατήστε και  
       κρατήστε πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να αλλάξετε την ένδειξη της θέση  
       της  µνήµης από το format της συχνότητας στο αλφαριθµητικό format. 
(4) ∆ιακόπτης Λυχνίας 
     Αυτός ο διακόπτης  φωτίζει  το πληκτρολόγιο του µικροφώνου.  
(5) ∆ιακόπτης κλειδώµατος 
      Αυτός ο διακόπτης  κλειδώνει  τα πλήκτρα τού µικροφώνου (εκτός  του  
      πληκτρολόγίου και του PTT).   
(6) Πάνω /Κάτω πλήκτρα 
      Πιέστε ή κρατήστε οποιαδήποτε από τα δύο πλήκτρα  για ‘ψάξιµο’ προς τα  πάνω ή  
     προς τα  κάτω της συχνότητας ή στα κανάλια της µνήµης  στην κυρίως µπάντα .Αυτά 
      τα  πλήκτρα προσοµοιώνουν  τις λειτουργίες του διακόπτη περιστροφής της κυρίως  
      µπάντας. 
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                                                         ΜΗ-42 B6JS   ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
To  MH-42B6JS είναι παρόµοιο µε το MH-48A6J. Όµως το MH-42B6JS δεν έχει το 
DTMF πληκτρολόγιο και τον φωτισµό του. 
(1) ∆ιακόπτης PTT 
Πιέστε το διακόπτη αυτό για εκποµπή και αφήστε τον για να επιστρέψετε στην λήψη  
 
(2)  [ACC]/[P]/[P1]/[P2] Πλήκτρα 
[ACC] Πλήκτρο. Πιέστε αυτό το κουµπί για εναλλαγή της κυρίως µπάντας µε την 
εφεδρική στην οθόνη του LCD (αριστερά / δεξιά). Αυτός είναι ο πιο εύκολος  
τρόπος να θέσετε την κυρίως µπάντα  στην πλευρά που έχετε προτίµηση. 
Πατήστε και κρατήστε αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο για να επιλέξετε  
την αµέσως πιο ψηλή συχνότητα στην µπάντα λειτουργίας. 
[Ρ] πλήκτρο. Πιέστε στιγµιαία αυτό το κουµπί για να αλλάξετε τον έλεγχο της  
συχνότητας για την κυρίως µπάντα µεταξύ του VFO και του συστήµατος µνήµης. 
Όταν η κυρίως µπάντα είναι στη συχνότητα (VFO mode) πατήστε και κρατήστε  
αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη ανίχνευση. 
Όταν η κυρίως µπάντα είναι στη συχνότητα (Memory mode) πατήστε και  
κρατήστε αυτό το κουµπί για µισό δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε την  
λειτουργία ¨Memory Bank¨. 
 [Ρ1] πλήκτρο. Πατώντας αυτό το πλήκτρο κατά επανάληψη  επιτρέπει  την  
επιλογή λειτουργίας του ctss  ή dcs. Στην κυρίως µπάντα οι διαθέσιµες επιλογές  
είναι:           

 
[Ρ2]  Πλήκτρο. Πιέστε στιγµιαία αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τα επίπεδα  
ισχύος εξόδου της κυρίως µπάντας ( ¨LOW¨,¨MID2¨,¨MID1¨ ή ¨HIGH¨)    
Όταν η κυρίως  µπάντα είναι  στις µνήµες ή στο κανάλι home,  πατήστε και  
κρατήστε πατηµένο για ½ δευτερόλεπτο για να αλλάξετε την ένδειξη της θέσης  
της  µνήµης από το format της συχνότητας στο αλφαριθµητικό format 
Μπορείτε  να ξαναπρογραµµατίσετε  τα [ACC] [P] [P1] [P2] πλήκτρα για άλλες 
λειτουργίες αν το επιθυµείτε,  βλέπετε σελ. 53 για λεπτοµέρειες κλειδώµατος.  
 
(3) ∆ιακόπτης LOCK 
Αυτός ο διακόπτης  κλειδώνει  τα πλήκτρα τού µικροφώνου (εκτός  του  
πληκτρολόγίου και του PTT. 
 
(4)Πάνω /Κάτω πλήκτρα 
Πιέστε ή κρατήστε οποιαδήποτε από τα δύο πλήκτρα  για ‘ψάξιµο’ προς τα  πάνω ή  
προς τα  κάτω της συχνότητας ή στα κανάλια της µνήµης  στην κυρίως µπάντα .Αυτά   τα  
πλήκτρα προσοµοιώνουν  τις λειτουργίες του διακόπτη περιστροφής της κυρίως  
µπάντας. 
   
                                     
Σηµείωση : Αν αλλάξετε τα µικρόφωνα  από το MH-48A6J στο MH-42B6JS ή το 
αντίθετο, αλλάξετε τη ρύθµιση του Μενού  #23 (mic). Βλέπετε σελ. 64 για λεπτοµέρειες. 
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Βασική Λειτουργία    
 

 Για σου, είµαι ένας RF Ποµποδέκτης και θα σε βοηθάω κατά την διάρκεια της 
µάθησης των πολλαπλών  δυνατοτήτων του FT-8800R. Γνωρίζω ότι έχεις το άγχος να 
βγεις στον αέρα, αλλά σε ενθαρρύνω να διαβάσεις το τµήµα της λειτουργίας αυτού του 
εγχειριδίου εξ ολοκλήρου αν είναι δυνατόν, έτσι ώστε να αποκοµίσετε  όσο το δυνατών 
περισσότερες  από τις φανταστικές δυνατότητες αυτού το νέου Ποµποδέκτη. 
      ΕΝΕΡΓΟΠΟIΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ ΟΝ - OFF 
 
1 Για να  ενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη,  πατήστε περίπου για δύο δευτερόλεπτα   
   το δεξί κουµπί µε την ονοµασία VOL.  
   Όταν ανοίγετε τον ποµποδέκτη η τωρινή τάση DC τροφοδοσίας φαίνεται στο LCD    
   για 2 δευτερόλεπτα, µετά από αυτή την παρέµβαση το LCD  γυρίζει στην νορµάλ  
   ένδειξη, δείχνοντας τη συχνότητα. 
2 Για να  απενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη  πατήστε περίπου για δύο    δευτερόλεπτα 
το δεξί κουµπί µε την ονοµασία VOL.      
          

 ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 
 
Το επίπεδο έντασης φωνής ρυθµίζεται ανεξάρτητα για την δεξιά και αριστερή πλευρά 
του ποµποδέκτη. Το αριστερό VOL παρέχει ρύθµιση για την αριστερή πλευρά του FT-
8800R, ενώ το δεξί  παρέχει ρύθµιση για την δεξιά πλευρά του FT-8800R. 
 

  ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΦΙΜΩΣΗΣ (SQUELCH) 
 
Το επίπεδο φίµωσης επίσης, ρυθµίζεται ανεξάρτητα για τη δεξιά και αριστερή πλευρά 
του ποµποδέκτη. Το αριστερό SQL παρέχει ρύθµιση για την αριστερή πλευρά του FT-
8800R, ενώ το δεξί παρέχει ρύθµιση για τη δεξιά πλευρά του FT-8800R. Μία ειδική 
δυνατότητα ¨RF  squelch¨ παρέχεται σε αυτόν τον ποµποδέκτη. Αυτή η δυνατότητα 
επιτρέπει τη ρύθµιση της φίµωσης, έτσι ώστε τα σήµατα που υπερβαίνουν  συγκεκριµένο 
επίπεδο του s-meter να ανοίγουν τη φίµωση (squelch). 
Βλέπετε λεπτοµέρειες  στη σελ. 26.   

        ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Με βάση την δεδοµένη σύνθεση του εργοστασίου το FT-8800R λειτουργεί σε mode 
διπλής λήψης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διπλής λήψης, η συχνότητα της κυρίως 
µπάντας (στην οποία η εκποµπή είναι δυνατή) θα φαίνεται µε την  ένδειξη  .   Για 
να επιλέξετε την κυρίως µπάντα, απλά πιέστε το πλήκτρο [Ρ1] του µικροφώνου (MH-
48A6J, [ACC]  MH-42B6JS) ή πιέστε το πλήκτρο dial στιγµιαία για την αριστερή ή 
δεξιά πλευρά. Θα παρατηρήσετε το εικονίδιο  να αναβοσβήνει όπως αλλάζετε 
µπάντες από τα αριστερά στα δεξιά και αντιθέτως. 
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                                                                 Βασική Λειτουργία    
 
                              ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 
Πατήστε και κρατήστε το αριστερό κουµπί DIAL  για µισό δευτερόλεπτο για να 
επιλέξετε την µπάντα λειτουργίας στην αριστερή µπάντα, όπως δείχνει το πλάνο 
 

 
 
Πατήστε και κρατήστε το δεξί κουµπί DIAL για µισό δευτερόλεπτο, για να επιλέξετε την 
µπάντα λειτουργίας στην δεξιά µπάντα όπως δείχνει το πλάνο. 
 

 
 

 1) Μπορείτε να επιλέξετε την µπάντα λειτουργίας στην κυρίως  
       µπάντα, πατώντας το πλήκτρο [Ρ1] του µικροφώνου για µισό  
      δευτερόλεπτο.  
2) Μπορείτε να συνθέσετε το FT-8800R να λειτουργεί είτε σε V-V  
είτε σε U-U λειτουργία, αν είναι ανάγκη.  
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To FT-8800R µπορεί να λαµβάνει ισχυρά σήµατα στη συχνότητα ειδώλου, 
και/η ευαισθησία του δέκτη µπορεί κατά κάποιο τρόπο να µειωθεί από τον 
συνδυασµό συχνοτήτων της δεξιά, µε την αριστερή µπάντα κατά τη 
διάρκεια της διπλής λήψης λειτουργίας.  



 

 
Βασική Λειτουργία    
 
                                ΠΛΟΗΓΗΣΗ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1 Περιστρεφόµενος επιλογέας συχνότητας      
 Περιστρέφοντας  τον επιλογέα συχνότητας, επιτρέπει συντονισµό στα  
 προγραµµατισµένα βήµατα για την  τρέχουσα µπάντα λειτουργίας. 
 
Η περιστροφή στη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, επιφέρει στο FT-8800R να 
συντονιστεί σε υψηλότερη συχνότητα, σε αντίθεση µε τη φορά κίνησης των δεικτών του 
ρολογιού που επιφέρει  το συντονισµό σε χαµηλότερη συχνότητα. 
 
Στην κυρίως µπάντα, πατήστε το DIAL πλήκτρο στιγµιαία. Περιστρέψετε το DIAL 
πλήκτρο  για να αλλάξετε τη συχνότητα στην κυρίως µπάντα σε βήµατα του 1 MHz. 
Αυτή η δυνατότητα είναι πάρα πολύ χρήσιµη  για να γίνεται γρήγορη αλλαγή 
συχνότητας.  
 
2 Πληκτρολόγηση  συχνότητας  από  το (MH-48A6J )   
 
Το πληκτρολόγιο του MH-48A6J µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατευθείαν καταχώρηση 
συχνότητας στην κυρίως µπάντα. 
 
Για εισαγωγή συχνότητας από το πληκτρολόγιο  του  MH-48A6J,  απλά πατήστε τα 
πλήκτρα των αντίστοιχων ψηφίων. ∆εν υπάρχει πλήκτρο δεκαδικού ψηφίου στο 
πληκτρολόγιο του  MH-48A6J .   
Παραδείγµατα :Για να εισάγετε 146.800 ΜΗΖ  πατήστε                   
                           Για να εισάγετε 433.000 ΜΗΖ  πατήστε   
                                                                                                     
3 Ανίχνευση     
Από το vfo mode πατήστε και κρατήστε το [SCN]  για ένα δευτερόλεπτο µετά 
περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο  για να επιλέξετε το εύρος ανίχνευσης του VFO. 
Πατήστε το [SCN] στιγµιαία για εκκίνηση ανίχνευσης συχνότητας απευθείας σε 
υψηλότερη συχνότητα. To FT-8800R θα σταµατήσει την ανίχνευση όταν υπάρξει λήψη 
ισχυρού σήµατος, αρκετού να ανοίξει τη φίµωση. Το FT-8800R θα κρατήσει  
αυτή τη συχνότητα,  σύµφωνα πάντα µε τη ρύθµιση του mode της επαναφοράς. 
(Μενού # 34 [SCAN]; Βλέπε σελ. 66, λεπτοµέρειες ). Βλέπετε τη σελ. 39 για 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία ανίχνευσης.   
Αν επιθυµείτε να διατηρήσετε την κατεύθυνση της ανίχνευσης (π.χ. για  χαµηλότερη 
συχνότητα αντί για µεγαλύτερη), απλά περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο ένα κλικ σε 
κατεύθυνση αντίθετη των δεικτών του ρολογιού κατά την διάρκεια της ανίχνευσης του 
FT-8800R.Η κατεύθυνση ανίχνευσής θα αντιστραφεί . Για να αντιστρέψετε την 
ανίχνευση σε κατεύθυνση υψηλότερης συχνότητας  ακόµα µία φορά περιστρέψτε το 
DIAL πλήκτρο ένα κλικ σε κατεύθυνση  δεικτών του ρολογιού. 
Πατήστε το [SCN] πλήκτρο ξανά για ακύρωση της  ανίχνευσης. 
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                                                                 Βασική Λειτουργία    
 
                                             ΕΚΠΟΜΠΗ 
 
Για εκποµπή  απλά πατήστε το πλήκτρο PTT (Push to Talk)  ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ. 
 
Το FT-8800R θα κάνει εκποµπή στην κυρίως µπάντα. Κατά την διάρκεία της εκποµπής 
το σήµα   θα παρουσιαστεί στην πάνω δεξιά πλευρά, στο κυρίως πεδίο της 
συχνότητας του Display. 
 
Αλλάζοντας τα επίπεδα ισχύος της εκποµπής  
 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα από το σύνολο των τεσσάρων επιπέδων εκποµπής στο 
FT-8800R. Για να αλλάξετε τα επίπεδα ισχύος, πατήστε το [LOW] πλήκτρο για να 
επιλέξετε ένα από τα τέσσερα επίπεδα΄.  
Αυτά τα επίπεδα ισχύος θα  
αποθηκευθούν σε register µνηµών 
κατά την διάρκεια αποθήκευσης 
µνηµών  
 
Κατά την διάρκεια της εκποµπής  η µπάρα γραφικών θα δώσει τη σωστή ένδειξη µε 
βάση το επίπεδο εκποµπής το οποίο έχει επιλεχθεί.    
 

  Μπορείτε να αλλάξετε τα επίπεδα ισχύος για την κυρίως µπάντα  χρησιµοποιώντας 
το πλήκτρο [P4]  τού µικροφώνου.  
 

To FT-8800R µπορεί να λαµβάνει ισχυρά σήµατα στη συχνότητα ειδώλου, και/η ευαισθησία του δέκτη 
µπορεί κατά κάποιο τρόπο να µειωθεί από τον συνδυασµό συχνοτήτων της δεξιά, µε την αριστερή µπάντα 
κατά τη διάρκεια της διπλής λήψης λειτουργίας. 
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Χαµηλή Μεσαία 1 Μεσαία 2       Υψηλή 
   
   5 W 
 

 
    10 W  

 
    20 W   

50W144MHZ 
 
35W430MHZ 



 

 
                                                                                            
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
                          ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ 
 
Για να αποτρέψετε άτυχη αλλαγή συχνότητας, οι διακόπτες του πάνελ και οι 
περιστροφείς συχνότητας µπορούν να κλειδωθούν. 
Για να  ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή. 
1 Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία,  για να εισάγετε το set mode. 
2 Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το µενού 
#21(LOCK). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για ν αλλάξετε τη ρύθµιση σε ΟΝ. 
4 Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε την νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στο κανονική  λειτουργία. 
5 Για να ξεκλειδώστε τους διακόπτες και τους περιστροφείς συχνοτήτων επιλέξτε τη 
θέση OFF στο βήµα 3.  
                                     BEEPER ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Το BEEPER των πλήκτρων παρέχει µια χρήσιµη ηχητική επαναφορά κάθε φορά που ένα 
πλήκτρο θα πατηθεί.  
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το beeper τότε: 
1   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού  #5 
(BEEP) 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο  της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για ν αλλάξετε τη ρύθµιση σε ΟFF. 
4  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στο κανονική  λειτουργία. 
5  Για να ξεκλειδώστε τους διακόπτες και τους περιστροφείς συχνοτήτων επιλέξτε τη 
θέση OΝ στο βήµα 3.  
                                ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
Το Synthesizer του FT-8800R παρέχει τη δυνατότητα επιλογής βηµάτων ανά κανάλι  
5/10/12,5/15/20/25/50 khz  ανά βήµα , οποιοδήποτε αριθµό µπορεί να είναι χρήσιµος για 
της λειτουργικές ανάγκες σας. 
Το FT-8800R έχει ρυθµιστεί από την εταιρία  µε διαφορετικά    βήµατα σε κάθε µπάντα 
που πιθανότητα να είναι ικανοποιητικά για τις περισσότερες λειτουργίες. ΄Όµως,  αν 
χρειαστεί να αλλάξετε τα βήµατα των καναλιών, η διαδικασία αυτή είναι πολύ εύκολη 
αρκεί να είστε στην µπάντα πού επιθυµείτε,  πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή. 
∆ιαφορετικά βήµατα µπορούν να προγραµµατιστούν για κάθε µπάντα λειτουργίας. 
1 Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία,  για να εισάγετε το set mode. 
2 Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας,  για να επιλέξετε το µενού #38 
(STEP). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για να επιλέξετε τη καινούργια ρύθµιση του βήµατος 
4 Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε την νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στην κανονική  λειτουργία. 
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                                                               ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
                                      ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ  DISPLAY  
 
Η φωτεινότητα  του FT-8800R έχει ειδικά δηµιουργηθεί για να παρέχει υψηλή 
ορατότητα µε ελάχιστη παραµόρφωση των ενδείξεων κατά την διάρκεια της οδήγησης. 
Η φωτεινότητα του Display είναι χειροκίνητα ρυθµιζόµενη    µε την κάτωθι  διαδικασία. 
 
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού #9 
(DIMMER). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο  της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για να επιλέξετε ικανοποιητικά επίπεδα φωτεινότητας  DIM 1, DIM 2, 
DIM 3, ή DIM.OFF (no illumination). 
4   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στην κανονική  λειτουργία. 
 
                                   ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΠΑΝΤΑΣ                                         
     
Για λειτουργία µε ραδιοερασιτεχνικούς δορυφόρους, οι οποίοι χρησιµοποιούν νορµάλ  
FM TRANSPONDER, η διασύνδεση µπάντας µπορεί να είναι χρήσιµη  
 
 
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού #43 
(VFO.TR). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για ν αλλάξετε τη ρύθµιση σε ΟΝ. 
4   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε την νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στο κανονική  λειτουργία. 
 
Όπως περιστρέφετε τον περιστροφέα συχνότητας της κυρίως µπάντας, θα παρατηρήσετε 
ότι οι συχνότητες στις δύο µπάντες αλλάζουν ταυτόχρονα. Όταν ολοκληρώσετε µε αυτήν 
τη λειτουργία,  επιλέξτε τη θέση  OFF στο πιο πάνω βήµα  3 
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  ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
                                             ΦΡΑΓΗ ΗΧΟΥ 
 
Η λειτουργία φραγής ήχου είναι χρήσιµη σε καταστάσεις όπου θα ήταν χρήσιµο να 
µειωθεί το επίπεδο του ήχου. 
 
Για να  ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή: 
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού #24 
(MUTE). 
 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο  της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για  διαλέξετε την επιθυµητή επιλογή. 
 
ΤΧ   Ελαττώνει  το επίπεδο του ήχου της µπάντας που κάνει µόνο λήψη, κατά την 
διάρκεια εκποµπής από την κυρίως µπάντα. 
 
RX    Ελαττώνει το επίπεδο του ήχου της µπάντας που κάνει µόνο λήψη, κατά τη 
διάρκεια λήψης κάποιου σήµατος από την κυρίως µπάντα. 
 
TX/RX Ελαττώνει το επίπεδο του ήχου της µπάντας που κάνει µόνο λήψη, κατά την 
διάρκεια εκποµπής ή λήψης κάποιου σήµατος από την κυρίως µπάντα. 
 
OFF   Απενεργοποιεί την λειτουργία αυτή. 
 
                                          RF ΦΙΜΩΣΗ (SQUELCH)        
 
Η ειδική λειτουργία “RF  SQUELCH” παρέχεται σε αυτόν τον ποµποδέκτη. Η 
δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη ρύθµιση της φίµωσης (squelch), έτσι ώστε µόνο τα 
σήµατα εκείνα που υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο επίπεδο του S-METER θα ανοίξει 
την φίµωση (SQUELCH). 
 
Όταν ρυθµιστεί το κύκλωµα φίµωση RF  για λειτουργία, σηµειώστε ότι µπορεί να 
ρυθµιστεί ανεξάρτητα  για την δεξιά και αριστερή πλευρά, ακολουθώντας την εξής 
διαδικασία :   
 
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού #32 
(RF SQL). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο  της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για να επιλέξετε το  επιθυµητό επίπεδο δύναµης σήµατος για τη φίµωση 
(OFF, S-2,S-3,S-5,S-9,ή S-FULL) . 
4   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στην κανονική  λειτουργία. 
5  Τελικά περιστρέψετε το πλήκτρο SQL κατά την περιστροφή των δεικτών του 
ρολογιού. 
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ 
 
Οι σταθµοί αναµεταδοτών είναι τοποθετηµένοι συνήθως πάνω σε βουνοκορφές ή 
υψηλότερες τοποθεσίες και παρέχουν µεγαλύτερη εµβέλεια επικοινωνιών για µικρής 
ισχύος φορητούς ποµποδέκτες ή ποµποδέκτες αυτοκινήτου (MOBILE). Το FT-8800R  
ενσωµατώνει έναν αριθµό δυνατοτήτων που κάνει τη λειτουργία των αναµεταδοτών 
εύκολη και ευχάριστη.  
 
          ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ (SHIFT) 
 
Το FT-8800R έχει ρυθµιστεί, από το εργοστάσιο µε δεδοµένο shift για τη χώρα σου. Για 
τη συχνότητα των 144 MHZ  θα είναι 600 KHz , ενώ για τους 430 MHZ  θα είναι  1.6  
MHz , 7.6 MHz, ή 5 MHz (ΜΟΝΟ Η.Π.Α.). 
Ανάλογα στην µπάντα την οποία εκπέµπετε , η λειτουργία  shift του αναµεταδότη,  
µπορεί να είναι αρνητική (-) ή θετική (+), και το αντίστοιχο εικονίδιο θα παρουσιαστεί  
στη βάση του LCD όταν το shift  ενεργοποιηθεί. 
 
                      Αυτόµατο  (shift)  αναµεταδοτών (ARS) 
 
Το FT-8800R παρέχει την δυνατότητα  αυτόµατου (shift) αναµεταδοτών, που έχει σαν 
αποτέλεσµα το ανάλογο shift να εφαρµοστεί αυτόµατα, όποτε συντονίζεστε στις 
συχνότητες αναµεταδοτών τις χώρα σου .Οι υποζώνες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Αν η δυνατότητα του (ARS) φαίνετε να µην λειτουργεί, µπορεί κατά λάθος να έχει 
απενεργοποιηθεί. 
 
Για ενεργοποίηση  εκ νέου του (ARS): 
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού #2 
(ARS). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως  µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για ν αλλάξετε τη ρύθµιση σε ΟΝ. 
4   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στην κανονική  λειτουργία.                          
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ 
  
                   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΩΣ  
                             ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ (SHIFT) 
 
Αν η δυνατότητα του (ARS) έχει απενεργοποιηθεί ή είναι ανάγκη να θέσετε την 
κατεύθυνση  του SHIFT των αναµεταδοτών σε άλλη από το προκαθορισµένη του ARS, 
µπορείτε να θέσετε χειροκίνητα. 
 
Για να γίνει αυτό:  
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού #33 
(rpt mod). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για να αλλάξετε τη ρύθµιση σε ΟΝ. 
4   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε την νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στην κανονική  λειτουργία. 
 
Αλλάζοντας το δεδοµένο shift των αναµεταδοτών 
Για να γίνει αυτό:  
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το µενού #36 
(shift). 
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial για να επιλέξετε το νέο shift. 
4   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε την νέα ρύθµιση και να 
επανέλθετε στην κανονική  λειτουργία 
 

  Αν έχετε ένα «µονό» split το οποίο θέλετε να προγραµµατίσετε, µην αλλάξετε το Shift 
που είναι ορισµένο από το εργοστάσιο χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη λειτουργία του 
µενού, εισάγετε  τις συχνότητες εκποµπής λήψης χωριστά όπως φαίνεται στη σελίδα 33. 
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                                                                CTCSS/DCS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
                                                             
                                              CTCSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Πολλά  συστήµατα αναµεταδοτών  χρειάζονται ένα πολύ χαµηλό ηχητικό τόνο  να 
ενσωµατωθεί στο φέρον σήµα των FΜ για να ενεργοποιηθούν. Αυτή η διαδικασία βοηθά 
στην πρόληψη  ενεργοποίησης των αναµεταδοτών από radar  ή παρασιτικά σήµατα 
άλλων ποµποδεκτών. Αυτό το τονικό σύστηµα ονοµάζετε «CTCSS» (CONTINUOUS 
TONE CODED SQUELCH), είναι ενσωµατωµένο  στο FT-8800R και είναι πολύ εύκολο 
να ενεργοποιηθεί.  

 Το CTCSS setup ενσωµατώνει δύο ενέργειες: τοποθετώντας το Mode του τόνου και 
τοποθετώντας τη συχνότητα του τόνου. Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να ενεργοποιηθούν 
χρησιµοποιώντας  το set mode #41 (TONE M) και #40(TONE F). 
1.  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode. 
2. Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το µενού #41 
(ΤΟΝΕ Μ). 
3. Πατήστε το DIAL πλήκτρο  της κυρίως µπάντας  στιγµιαία και µετά περιστρέψτε το 
πλήκτρο Dial, έτσι ώστε το  “ENC” σήµα να εµφανισθεί στο display, αυτό ενεργοποιεί 
των κωδικοποιητή που επιτρέπει την πρόσβαση στο αναµεταδότη.  

 Ίσως προσέξετε  ένα επιπρόσθετο εικονίδιο «DCS¨» κατά την διάρκεια της 
περιστροφής του DIAL σε αυτό το βήµα. Θα συζητήσουµε το σύστηµα “DCS” σε σύντοµο 
χρόνο. 
4. Περιστρέφοντας  το  DIAL πλήκτρο κατά µία θέση ακόµα,  (όπως στο βήµα 3), έχει 
σαν αποτέλεσµα να εµφανισθεί το  ¨ENC.DEC¨. Όταν παρουσιαστεί αυτό, σηµαίνει ότι 
το Tone Squelch σύστηµα είναι ενεργό και φιµώνει τον δέκτη του FT8800R,  µέχρι να 
υπάρξει µία κλήση από άλλο ποµποδέκτη, ο οποίος στέλνει τον ίδιο  τόνο ¨CTCSS¨. 
Αυτό σας βοηθάει να κρατάτε τον ποµποδέκτη ήσυχο µέχρι να  ληφθεί µία συγκεκριµένη 
κλήση, αυτό µπορεί να αποδειχθεί  πολύ χρήσιµο σε περιπτώσεις που η χρήση του 
ποµποδέκτη γίνετε σε συχνότητες επιβαρηµένες    
5.  Όταν έχετε κάνει την επιλογή του τόνου,     
πατήστε το DIAL πλήκτρο  της κυρίως  
µπάντας  στιγµιαία και µετά  περιστρέψτε  
το πλήκτρο Dial µία θέση  προς τα πίσω,  
έτσι ώστε να επιλέξετε το µενού  
#40(TONE F). Αυτή η επιλογή του µενού, 
επιτρέπει την ρύθµιση του CTSS, να  
χρησιµοποιηθεί.   
6. Πατήστε το DIAL πλήκτρο  της κυρίως  
µπάντας  στιγµιαία για να ενεργοποιήσετε  
τις ρυθµίσεις της συχνότητας του ¨CTCSS¨. 
7. Περιστρέψετε  το DIAL πλήκτρο  της κυρίως µπάντας µέχρις ότου στο display να 
εµφανιστεί  η συχνότητα  πού θα χρησιµοποιηθεί για το “CTCSS”. 
8. Όταν έχετε ολοκληρώσει την επιλογή σας πατήστε και κρατήστε το dial πλήκτρο της 
κυρίως µπάντας για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθµιση και να επανέλθετε στην κανονική  
λειτουργία. 
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CTCSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
1) Ο αναµεταδότης σας µπορεί  αναµεταδίδει ή και όχι CTCSS τόνους. Μερικά 
συστήµατα χρησιµοποιούν τo CTCSS  για το τον έλεγχο πρόσβασης  στον αναµεταδότη , 
δεν τον περνούν όµως κατά την εκποµπή . Αν το S-meter  έχει µία απόκλιση αλλά ο ήχος 
δεν ακούγεται κάντε επανάληψη των βηµάτων  ¨1¨ ως ¨4¨ πιο πάνω, όµως γυρίστε το 
DIAL της κυρίως µπάντας έτσι ώστε η ένδειξη ¨ENC¨ να παρουσιαστεί – αυτό θα σας 
επιτρέψει να ακούσετε όλη την κίνηση στο κανάλι λήψης. 
2) µπορείτε να επιλέξετε το Tone squelch (ENC,ENC.DEC,ή DCS στην κυρίως µπάντα  
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο [P3] του Μικροφώνου. 
 

DCS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Μία άλλη µορφή πρόσβασης τόνου  είναι το Digital Code Squelch ή DCS. 
Ένα νέο  εξελιγµένο σύστηµα τόνου που παρέχει περισσότερη ασφάλεια από ότι το 
CTCSS. Το  DCS Encoder/Decoder είναι ενσωµατωµένο στο FT8800R και η λειτουργία 
του είναι παρόµοια µε αυτή που περιγράφτηκε για το CTCSS.  Το σύστηµα το 
αναµεταδότη σας  µπορεί να είναι σχεδιασµένο για DCS .Αν όχι είναι   συχνά χρήσιµο σε 
λειτουργία simplex αν οι ποµποδέκτες φίλων σας είναι εφοδιασµένοι µε αυτή την  
εξελιγµένη δυνατότητα. 
Όπως στο CTCSS  έτσι και το DCS χρειάζεται  να θέσετε το  Tone Mode στο DCS και να 
επιλέξετε των κωδικό του τόνου. 
1.  Πατήστε  το  [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο set mode 
2. Γυρίστε το  “Main” band DIAL για να επιλέξετε  το µενού 41 (TONE M). 
3. Πατήστε  το “Main” band DIAL  στιγµιαία µετά γυρίστε  το “Main” band DIAL   
µέχρι το  “DCS” να παρουσιαστεί στο display ; αυτό ενεργοποιεί το DCS 
Encoder/Decoder. 
4. Τώρα, πατήστε το  “Main” band DIAL πλήκτρο στιγµιαία, µετά γυρίστε το  “Main” 
band DIAL πλήκτρο για να επιλέξετε το µενού 10 (DCS.COD). 
5. Πατήστε το  “Main” band DIAL πλήκτρο στιγµιαία 
για ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση  του  DCS κωδικού 
6.Γυρίστε το “Main” band DIAL πλήκτρο για να επιλέξετε 
το  επιθυµητό  DCS Code (αριθµός τριών ψηφίων) 
7. Όταν ολοκληρώσετε  τις ρυθµίσεις σας , πατήστε και  
κρατήστε το  “Main” band DIAL πλήκτρο για  1/2  δευτερόλεπτο                                                                    
για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθµίσεις  και να επανέλθετε στην κανονική                                                   
λειτουργία.  
1) Θυµηθείτε ότι   DCS είναι ένα Encode/Decode σύστηµα, για αυτό ο δέκτης σας 
θα παραµένει φιµωµένος  µέχρι ο κατάλληλος  DCS  κωδικός να ληφθεί  σε µία 
εισερχόµενη κλήση. 
Απενεργοποιήσετε  το  DCS  όταν απλά περιφέρεστε στην συχνότητα! 
2) Μπορείτε να επίλεγε το  DCS mode στην  “Main” band  πατώντας το πλήκτρο  [P3] 
του µικροφώνου.. 
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                                                                CTCSS/DCS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
                                                             
                                              ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΝΩΝ  
 
Σε καταστάσεις λειτουργίας πού δεν γνωρίζετε τον CTCSS  ή DCS τόνο που 
χρησιµοποιείτε από άλλους σταθµούς, µπορείτε να ρυθµίσετε τον ποµποδέκτη, έτσι ώστε 
να µπορεί να ανιχνεύσει τα εισερχόµενα σήµατα για τον τόνο που χρησιµοποιούν. ∆ύο 
πράγµατα να θυµάστε σε αυτό το θέµα: 
 

• Πρέπει να είστε βέβαιος ότι ο αναµεταδότης σας χρησιµοποιεί τον ίδιο τύπο 
(CTCSS ή DCS ).  

• Μερικοί αναµεταδότες δεν περνούν τον τόνο του CTCSS; Ίσως πρέπει να 
ακούσετε τους σταθµούς πού εκπέµπουν στη συχνότητα εισόδου του 
αναµεταδότη για να επιτρέψετε  την λειτουργία της ανίχνευσης των τόνων. 

 
Για να ανιχνεύσετε τον τόνο που είναι σε  χρήση:  
1.  Ρυθµίστε τον ποµποδέκτη είτε για CTCSS είτε DCS  λειτουργία  
    αποκωδικοποιητή  (βλέπε προηγούµενη συζήτηση). 
    Στην περίπτωση του CTCSS  το “ENC DEC”  θα εµφανιστεί  στο  display , στη δε  
    περίπτωση του DCS το “DCS” θα εµφανιστεί στο display.  
2. Πατήστε το [SET]  διακόπτη στιγµιαία για να µπείτε  στο Set mode. 
3.  Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού # 40 (ΤΟΝΕ  
    F), όταν το CTCSS έχει επιλεχθεί ή το µενού # 10 (DCS.COD) κατά την    
     λειτουργία DCS. 
4. Πατήστε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιτρέψετε την ρύθµιση του  
    επιλεγµένου στοιχείου.  
5.  Πατήστε το SCN  της κυρίως µπάντας στιγµιαία για την εκκίνηση της  
    ανίχνευσης των εισερχοµένων κωδικών CTCSS  ή DCS. 
6  Όταν  η µονάδα  αποκωδικοποιήσει τον σωστό τόνο ή κωδικό, θα σταµατήσει σε  
     αυτόν και ο ήχος θα επιτραπεί να περάσει . Πατήστε το DIAL της κυρίως   
     µπάντας στιγµιαία για να κλειδώσετε σε αυτόν τον τόνο και για να αποθηκευτεί  
     η νέα  ρύθµιση, για να γυρίσετε στην κανονική λειτουργία πατήστε το DIAL της  
     κυρίως µπάντας  και κρατήστε το για ½  δευτερόλεπτο.   

       Αν η λειτουργία scan δεν εντοπίσει έναν τόνο ή κωδικό, θα συνεχίσει να  
              ψάχνει έπ’ αόριστο. Όταν αυτό συµβεί, µπορεί να σηµαίνει ότι ο άλλος    
     σταθµός δεν αποστέλλει οποιοδήποτε τόνο. Μπορείτε να πατήστε το SCN πλήκτρο  
     για να σταµατήσει η ανίχνευση οποιαδήποτε στιγµή. 
 
  Η ανίχνευση των τόνων  δουλεύει είτε για το vfo είτε για της µνήµες.  
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
                                                                                            
Το FT8800R παρέχει µία ευρεία ποικιλία συστηµάτων µνήµης. Αυτές 
συµπεριλαµβάνουν:  
Α: Ανεξάρτητα κανάλια µνήµης για την κυρίως και την δευτερεύουσα µπάντα, που 
καθεµία περιέχει:  

• 512 «πρότυπα» κανάλια µνήµης αριθµιζώµενα από «001» έως «512». 
• 5 κανάλια ΗΟΜΕ, παρέχοντας αποθήκευση και γρήγορη επαναφορά  σε µία 

πρωτεύον συχνότητα, σε κάθε µπάντα λειτουργίας. 
• ∆έκα σετ µνηµών τύπου ορίων µπάντας, γνωστές επίσης και σαν κανάλια. 

«Προγραµµατιζόµενες µνήµες ανίχνευσης» µε ετικέτες  « L1/U1» ως  « 
L10/U10» 

• ∆έκα στοίβες µνηµών, ονοµαζόµενες  «ΒΑΝΚ  1» ως «ΒΑΝΚ 10» 
Β: Έξη  κανάλια «Hyper Μνήµης».  

 
 
              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 
 
Αποθήκευση Μνήµης: 
1.  Επιλέξτε  την επιθυµητή συχνότητα, καθώς λειτουργείται στο VFO  mode, στην  
    κυρίως µπάντα. Να βεβαιωθείτε ότι ο επιθυµητός τόνος του CTCSS ή DCS,     
    όπως επίσης και οποιοδήποτε επιθυµητό offset  για αναµεταδότη και το επίπεδο  
    ισχύος, µπορεί να ρυθµιστεί εκείνη  τη στιγµή και αν επιθυµείτε µπορείτε να τα  
    αποθηκεύσετε. 
2.  Πατήστε και κρατήστε το [SET] για ½ δευτερόλεπτο. Ο αριθµός µνήµης θα  
    παρουσιαστεί (αναβοσβήνοντας)  στο display.  
3. Μέσα σε διάστηµα 10 δευτερολέπτων, πατώντας το [SET] πλήκτρο, χρησιµοποίησε  
το  DIAL  της κυρίως µπάντας  ή τα κουµπιά του µικροφώνου  [UP]/[DOWN],  για να 
επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι µνήµης για αποθήκευση  
(αν το κανάλι είναι είδη καταλυµένο από δεδοµένα  η ειδοποίηση,  «κανάλι συχνότητας» 
θα παρουσιαστεί στο display) . 
4. Για να επισυνάψετε µία ονοµασία αλφαριθµητική στη µνήµη, πατήστε και  κρατήστε 
το [SET] πλήκτρο για  ½  δευτερόλεπτο και µεταβείτε στο επόµενο βήµα. διαφορετικά 
πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να αποθηκεύσετε την εισαγωγή και να 
επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.    
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                                                                     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
                                                                                                                     
                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 
 
Για να επισυνάψετε µία αλφαριθµητική ετικέτα σε µία µνήµη:  

1. Μετά που θα πιέσετε και θα κρατήσετε πατηµένο το [SET] πλήκτρο (όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω στο βήµα 4) ,περιστρέψτε το «DIAL»  της κυρίως µπάντας για 
να επιλέξτε τον  πρώτο χαρακτήρα για το όνοµα πού θέλετε να αποθηκεύσετε, µετά 
πατήστε  στιγµιαία  και πάλι το DIAL  της κυρίως µπάντας για να µεταβείτε στον 
επόµενο χαρακτήρα, γράµµατα, αριθµό και σύµβολο (είναι διαθέσιµα για 
αποθήκευση).  

2.  Ξανά περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας, για να επιλέξτε τον επιθυµητό  
    χαρακτήρα, αριθµό ή σύµβολο, µετά πατήστε στιγµιαία  και πάλι το DIAL  της  
    κυρίως µπάντας για να µεταβείτε στον επόµενο χαρακτήρα.  Σε περίπτωση,  
    λάθους, πατήστε το πλήκτρο [DWN] του µικροφώνου για να µετακινηθείτε πίσω   
    στο προηγούµενο χαρακτήρα για να το διορθώσετε. 
3. Με επανάληψη των παραπάνω βηµάτων, προγραµµατίζετε και τους υπόλοιπους  
    χαρακτήρες της ετικέτας. Ένα σύνολο από έξη χαρακτήρες, µπορούν να  
    χρησιµοποιηθούν  για την δηµιουργία µίας ετικέτας. 
4.  Όταν έχετε ολοκληρώσει τη δηµιουργία της ετικέτας, πατήστε το [SET] πλήκτρο  
    στιγµιαία για να αποθηκεύσετε την ετικέτα και να επιστρέψετε στην κανονική  
    λειτουργία.    
 
Αποθηκεύοντας ανεξάρτητες συχνότητες εκποµπής (΅Odd Splits΅) 
1.  Αποθηκεύσετε τη συχνότητα λήψης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο πού είδη  
    περιγράψαµε. 
2. Γυρίστε στην επιθυµητή συχνότητα εκποµπής της κυρίως µπάντας, µετά   
    πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [SET] για ½ δευτερόλεπτο.  
3. Μέσα σε διάστηµα 10 δευτερολέπτων πατώντας το [SET] πλήκτρο,  
    χρησιµοποίησε  το  DIAL  της κυρίως µπάντας  ή τα κουµπιά του µικροφώνου   
    [UP]/[DOWN], για να επιλέξτε το ίδιο κανάλι µνήµης, όπως στο βήµα 1 πιο πάνω. 
4.  Πατήστε και κρατήστε το PTT διακόπτη, µετά πατήστε το [SET] πλήκτρο  
    στιγµιαία, όσο κρατάτε πατηµένο το PTT  για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση  
    και  να επιστρέψετε στην κανονική  λειτουργία. Αυτό δεν θα επιφέρει εκποµπή,  
    αντιθέτως  ειδοποιεί τον µικροεπεξεργαστή ότι µία χωριστή συχνότητα εκποµπής  
    προγραµµατίστηκε σε αυτή τη µνήµη.    
 

   όποτε επαναφέρετε µία µνήµη η οποία περιέχει χωριστές συχνότητες  λήψης 
εκποµπής το ενδεικτικό [-/+] θα εµφανισθεί στο DISPLAY 
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    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
                                                                                                                     
                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 
 
Επαναφορά µνήµης: 
1. Κατά  την λειτουργία σε VFO mode, πατήστε το [V/M] στιγµιαία για να εισέλθετε στη 
λειτουργία µνήµης. 
2. Περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο για να επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι. 
3. Για επιστροφή στο VFO  mode ,πατήστε ξανά στιγµιαία το [V/M]. 
 

 Όταν η µονάδα είναι είδη στη λειτουργία µνήµης, ένας εύκολος τρόπος για να 
επαναφέρετε την µνήµη είναι να εισάγετε στα πλήκτρα του µικροφώνου τον αριθµό µνήµης. 
Π.χ.  για επαναφορά του καναλιού #4 , πατήστε [0] -> [0]->[4]. 
 
Συντονισµός offset µνήµης 
Όταν έχετε επαναφέρει ένα συγκεκριµένο κανάλι µνήµης, µπορείτε να συντονιστείτε 
εύκολα σε αυτό το κανάλι, όπως  όταν είναι στο VFO MODE.  
 
1. Με το FT8800R σε επαναφορά µνήµης (mode), επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι µνήµης.    
2. Πατήστε και κρατήστε το [SCN] πλήκτρο για ½ δευτερόλεπτο. Το «ΜΤ» εικονίδιο  θα 
εµφανιστεί στο display.  
3. Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο, όπως επιθυµείτε, για να συντονιστείτε σε νέα 
συχνότητα. Τα επιλεγµένα βήµατα του  synthesizer  για τη λειτουργία του  VFO  στην 
κυρίως µπάντα, θα είναι τα βήµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια 
συντονισµού της µνήµης. 
4.  Πατήστε και κρατήστε το [V/M] πλήκτρο για ½ δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια 
συντονισµού µνήµης, τα δεδοµένα πλέον θα µεταφερθούν στο VFO παρόλο που τα 
περιεχόµενα της µνήµης θα µείνουν αναλλοίωτα στο προηγούµενο αποθηκευµένο 
κανάλι. 
5.  Αν  επιθυµείτε να επιστρέψετε στις πραγµατικές συχνότητες µνηµών, πατήστε το 
[V/M] πλήκτρο στιγµιαία . To εικονίδιο “MT” θα εξαφανιστεί.  
 
∆ιαγράφοντας µνήµες. 
Με τις 1012 µνήµες σε διαθεσιµότητα (εκτός καναλιού #1), συχνά υπάρχουν 
καταστάσεις πού θα επιθυµούσατε τη διαγραφή συγκεκριµένων µνηµών. Η διαδικασία 
διαγραφής µιας µνήµης είναι αρκετά απλή: 
1. Πατήστε το [V/M] πλήκτρο, αν χρειάζεται  για να εισέλθετε στο mode της µνήµης.  
2. Πατήστε και κρατήστε το [SET] για ½ δευτερόλεπτο, µετά  περιστρέψτε το DIAL 
πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το κανάλι της µνήµης που επιθυµείτε να 
διαγράψετε.  Σηµείωση, το κανάλι µνήµης  #1 δεν µπορεί να διαγραφεί.  
3 Πατήστε το [SCN] πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία. Το DISPLAY θα επανέλθεί 
στο κανάλι µνήµης #1 . Αν περιστρέψτε  το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στην 
τοποθεσία την οποία έχετε µόλις καλύψει, θα παρατηρήσετε ότι τώρα είναι αόρατη. 
 
Όταν ένα κανάλι µνήµης διαγραφεί τα δεδοµένα δεν µπορούν να επανέλθουν.  
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                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 

                                                                                                                     
                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 
 
Κανάλι µνήµης HOME. 
 
Ένα ειδικό κανάλι µιας επαφής «ΗΟΜΕ» είναι διαθέσιµο, (ένα για κάθε µία από τις     
 5 µπάντες λειτουργίας, βλέπε σελίδα 21) για να επιτρέψετε γρήγορη επαναφορά  της    
 αγαπηµένης συχνότητας λειτουργίας σε κάθε µπάντα. Η αποθήκευση της µνήµης    
 είναι εύκολο να πραγµατοποιηθεί. 
 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή συχνότητα κατά την  λειτουργία σε VFO mode στην κυρίως 
µπάντα, βεβαιωθείτε  να ορίσετε οποιαδήποτε επιθυµητό τόνο για CTCSS ή  DCS, όπως 
επίσης, οποιοδήποτε επιθυµητό offset αναµεταδότη και το επίπεδο ισχύος αν επιθυµείτε 
να αποθηκευθεί.   
 
2. Πατήστε και κρατήστε το [SET] πλήκτρο για ½ δευτερόλεπτο. Ο αριθµός µνήµης θα 
εµφανισθεί (αναβοσβήνοντας) στο display. 
 
3.  Όσο αναβοσβήνει ο αριθµός της µνήµης, απλά πατήστε το «Μain»[Η/Μ] πλήκτρο. Η 
συχνότητα και υπόλοιπα δεδοµένα θα αποθηκευθούν τώρα στο ειδικό κανάλι Ηome . 
 
4.  Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για άλλες µπάντες. 
 
5. Για να επαναφέρετε το κανάλι Home, απλά πιέστε το [H/M] πλήκτρο κατά την 
διάρκεια λειτουργίας, είτε σε VFO  mode είτε σε MR mode.   
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
                                                                                                                     
                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΕMORY BANK Ανάθεση µνήµης Bank: 
1. Επαναφέρετε το κανάλι µνήµης (εκτός LI/U1~L10/U10) να ανατεθεί σε memory bank.   
2. Πατήστε και κρατήστε το [V/M] πλήκτρο για ½ δευτερόλεπτο, µετά περιστρέψετε  
   το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε την memory bank 
   ( «BANK 1»  ~ «BANK 10») που θέλετε για memory bank για αυτό το κανάλι. 
3. Πατήστε και κρατήστε το [SET] πλήκτρο για ½ δευτερόλεπτο για να αντιγραφτούν  τα 
περιεχόµενα της µνήµης στην  memory bank.   

Το PMS κανάλι µνήµης (L1/U1 ως L10/U10) ∆εν ανατίθεται στη memory bank.  
 Επαναφορά memory bank:  
1 Βάλτε τη µονάδα σε mode µνήµης πατώντας το [V/M] πλήκτρο, αν είναι      

αναγκαίο.  
2 Πατήστε και κρατήστε το [V/M] πλήκτρο  ½ δευτερόλεπτο, µετά περιστρέψετε το   
      DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε την Memory bank  (“BANK             
      1»  ~ «BANK 10»).  
3 Πατήστε και κρατήστε το [SET] πλήκτρο για να κλειδώσετε στην επιλεγµένη 

memory bank.   
4 Στη λειτουργία memory bank , µπορείτε  να επιλέξτε κανάλια µνήµης µόνο  
      στη συγκεκριµένη memory bank.  
5    Για  να αλλάξετε από µία  memory bank  σε µία άλλη, πατήστε και κρατήστε  
      το [V/M] πλήκτρο  ½ δευτερόλεπτο, µετά περιστρέψτε το «DIAL» πλήκτρο της    
      κυρίως µπάντας. 
6    Για να βγείτε από τη λειτουργία της memory bank, πατήστε και κρατήστε  
      το [V/M] πλήκτρο  ½ δευτερόλεπτο, µετά περιστρέψτε το «DIAL» πλήκτρο της    
      κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε “ALL.MEM”  µετά πατήστε το [SET]          
      πλήκτρο στιγµιαία. 
 ∆ιαγράφοντας ένα κανάλι µνήµης από memory bank: 
1 Στο mode memory bank , επαναφέρετε το κανάλι της µνήµης, το οποίο είναι να  
      διαγραφεί από τη memory bank. 
2 Πατήστε και κρατήστε το [V/M] πλήκτρο  ½ δευτερόλεπτο, µετά κρατήστε  
      το [SET] πλήκτρο για ½  δευτερόλεπτο για να διαγράψετε τι κανάλι της µνήµης  
      από τη memory bank. 
Μόνο mode µνήµης. Μετά την ολοκλήρωση  του προγραµµατισµού ενός καναλιού 
µνήµης, µπορείτε να θέσετε  τη µονάδα σε λειτουργία «Memory only», όπου η 
λειτουργία VFO είναι πιθανή. Αυτό µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιπτώσεις, 
που ο ποµποδέκτης 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από αρκετούς  χρήστες πού µπορεί να κάνουν χρήση 
ποµποδέκτη για  πρώτη φορά, και όπου ή ύψιστη  απλότητα της επιλογής καναλιού  
είναι επιθυµητή. 
Για να θέσετε τον ποµποδέκτη σε mode “Memory only”: 
1. Κλείστε τον ποµποδέκτη. 
2. Πατήστε και κρατήστε το «αριστερό» [V/M] πλήκτρο, ανοίγοντας τη µονάδα. 
3. Περιστρέψτε το «δεξί» «DIAL» πλήκτρο για να επιλέξετε το (F-6 M-ONLY MODE),  
µετά πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία Για επιστροφή στην  κυρίως λειτουργία , 
επαναλάβετε τα πιο πάνω βήµατα.  
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                                                                       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
                                                                                                                     
                                        ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗΣ                     
 
Το FT8800R συνήθως αποθηκεύει στη µνήµη, τη συχνότητα λειτουργίας και µερικά 
δεδοµένα  (όπως τα CTCCS/DCS δεδοµένα, Shift αναµεταδοτών, επίπεδο ισχύος κ.λ.π.). 
Όµως η κατάσταση υπέρ µνήµης, σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την συνολική σύνθεση 
του ποµποδέκτη σε ειδική  ¨ΥΠΕΡ¨ memory bank . 
 
Για παράδειγµα, µία ‘υπέρ’ µνήµη  µπορεί να αποθηκεύσει τις συχνότητες και των δύο 
πλευρών (bands) και της αριστερής και της δεξιάς, συν δυνατότητες ανίχνευσης κ.λ.π. 
 
Αποθήκευση υπέρ µνήµης. 
1.  Ρυθµίστε τον ποµποδέκτη µε βάση την επιθυµητή  σύνθεση. 
2. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο υπέρ µνήµης([1] ως [6]), ανταποκρινόµενο στο 
κανάλι υπέρ µνήµης, στο οποίο επιθυµείτε να αποθηκεύσετε αυτή τη σύνθεση, για 2 
δευτερόλεπτα. 
 
Επαναφορά υπέρ µνήµης. 
Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο υπέρ µνήµης ([1] έως [6]), για να επαναφέρετε το 
επιθυµητό κανάλι υπέρ µνήµης. 

   Η τρέχουσα (αυθεντική) σύνθεση θα χαθεί, όταν επαναφέρετε το κανάλι της υπέρ 
µνήµης. Για την αποφυγή αυτής της  κατάστασης, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο υπέρ 
µνήµης (συνήθως το [1] πλήκτρο), για να αποθηκεύσετε την παρούσα σύνθεση σε αυτό το 
κανάλι της υπέρ µνήµης, πριν την επαναφορά  της υπέρ µνήµης, η θέσετε το Μενού #16  για 
να ενεργοποιήσετε την  αυτόµατη  δυνατότητα εγγραφής για την υπέρ µνήµη. Βλέπε σελίδα 
63 για λεπτοµέρειες.  
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
 
Το FT8800 σας επιτρέπει να ανιχνεύσετε τα κανάλια µνήµης, το πλήρες φάσµα 
συχνότητας της µπάντας λειτουργίας ή τµήµα αυτής. Σταµατά σε σήµατα εισερχόµενα, 
έτσι ώστε να µιλήσετε στους σταθµούς σε αυτές τις συχνότητες, αν το επιθυµείτε. 
 
Η λειτουργία ανίχνευσης είναι βασικά η ίδια σε κάθε ένα  από τα πιο πάνω mode. Πριν 
ξεκινήσετε, επιλέξτε τον τρόπο που θα θέλατε η ανίχνευση να συνεχιστή µετά τη 
διακοπή που πραγµατοποιήθηκε λόγω εισερχοµένου σήµατος. 
 
 
Θέτοντας την τεχνική Scan-Resume. 
∆ύο εναλλακτικές δυνατότητες είναι διαθέσιµες:   
TIME: Σε αυτό το mode η ανίχνευση θα σταµατήσει σε σήµα που θα εντοπίσει   
             και θα κρατηθεί σε αυτό το σήµα για 5 δευτερόλεπτα. Αν δεν κάνετε καµία 
             ενέργεια διακοπής της ανίχνευσης εντός 5 δευτερολέπτων,  η ανίχνευση θα  
             συνεχιστεί ακόµα και αν οι σταθµοί είναι ακόµα ενεργοί. 
BUSY: Σε αυτό το mode η ανίχνευση θα σταµατήσει σε σήµα που θα εντοπίσει,               
            δύο δευτερόλεπτα  µετά  την πτώση του φέρον σήµατος, (µόλις οι άλλοι  
            σταθµοί  σταµατήσουν την εκποµπή), η ανίχνευση θα συνεχιστεί. 
Για να θέσετε το Scan-Resume mode: 
 
1. Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να εισάγετε το set mode.     
2. Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας  για να επιλέξετε το  
   µενού #34 (shift). 
3. Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας, µετά περιστρέψτε το DIAL  
   πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το  επιθυµητό.  
4. Πατήστε και κρατήστε το «DIAL» πλήκτρο της κυρίως µπάντας  ½  
   δευτερόλεπτο, για να αποθηκεύσετε τα νέα δεδοµένα και να επανέλθετε στην   
    κανονική λειτουργία. 
 
Σηµείωση: η εξορισµού συνθήκη για αυτό το στοιχείο  του µενού είναι  «ΤIME». 
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                                                                                         ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
 
                                             ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  VFO 
   
Αυτό το mode  σας επιτρέπει την ανίχνευση ολόκληρης της παρούσας µπάντας 
λειτουργίας. 
 
1.  Επιλέξτε το VFO mode,  πιέζοντας το [V/M] πλήκτρο, εάν είναι απαραίτητο. 
2.  Πατήστε και κρατήστε το [SCN] πλήκτρο  για ένα δευτερόλεπτο, µετά  
    περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο  για να επιλέξετε το εύρος για την ανίχνευση του  
    VFO.  ∆ιαθέσιµες επιλογές  είναι +/- 1 MHZ , +/- 2 MHZ, +/- 5 MHZ , ALL,  
    PMS-X και BAND. 
    ALL:      Η ανίχνευση θα σαρώσει όλες τις συχνότητες µεταξύ 108-520ΜΗΖ και  
                   700 - 999,990 MHZ. 
    PMS-X: Η ανίχνευση θα σαρώσει τις συχνότητες εντός της παρούσας επιλεγµένης 
                   PMS συχνότητας, ζεύγος (Χ  είναι το κανάλι της PMS).  Βλέπε σελ. 42     
                   για λεπτοµέρειες. 
     BAND:  Η ανίχνευση θα σαρώσει συχνότητες µόνο στην παρούσα µπάντα. 
3.  Πατήστε το πλήκτρο [SCN] στιγµιαία  για να αρχίσει η ανίχνευση. 
      Το “P-X” θα  παρουσιαστεί στο display  κατά την διάρκεια εµπλοκής της  
     ανίχνευσης PMS, Το “P–Sc” θα  παρουσιαστεί στο display κατά την διάρκεια  
     εµπλοκής της άλλης ανίχνευσης.  
4  Αν και όταν η ανίχνευση εντοπίσει ένα ισχυρό σήµα που να ανοίξει την φίµωση, η   
    ανίχνευση θα σταµατήσει προσωρινά, τα δεκαδικά ψηφία  της συχνότητας θα  
    αναβοσβήνουν κατά την διάρκεια της παύσης. 
5  Η ανίχνευση θα επανέλθει µε βάση την επιλογή επαναφοράς στο προηγούµενο  
    τµήµα. 
6  Για να ακυρώσετε την ανίχνευση πατήστε το [SCN] πλήκτρο στιγµιαία ξανά (ή   
    πατήστε τον διακόπτη PΤΤ  του µικροφώνου).  
 

 1) Όταν ξεκινήσετε την ανίχνευση το FT8800R θα αλλάξει συχνότητα προς την πάνω 
κατεύθυνση. Αν θέλετε να αλλάξετε κατεύθυνση της ανίχνευσης κατά την λειτουργία της, 
περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο ένα κλικ στην αντίθετη κατεύθυνση.  Θα παρατηρήσετε ότι η 
ανίχνευση θα αλλάξει την  κατεύθυνση προς τη κάτω πλευρά. 
2) Έχοντας κρατηµένα τα πλήκτρα του µικροφώνου [UP] ή [DOWN], θα επιφέρει στην 
ανίχνευση τη σάρωση συχνοτήτων µόνο στη παρούσα µπάντα. Εάν θέλετε η ανίχνευση να 
µην περιοριστεί στην παρούσα, µπορείτε να αλλάξετε το Μενού #4 (BAND) να επιτρέψει 
στην ανίχνευση να αναπηδήσει στο χαµηλότερο όριο της επόµενης υψηλότερης µπάντας 
όταν η συχνότητα  VFO  φτάσει  το τέλος της παρούσας µπάντας (ή και το αντίθετο) .Βλέπε 
σελίδα 61  για λεπτοµέρειες.   
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                                             ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΜΝΗΜΗΣ 
   
Η  ανίχνευση µνήµης είναι παρεµφερής  και εύκολη να τεθεί σε λειτουργία. 
 
1.  Θέστε τη µονάδα στη λειτουργία της µνήµης, πατώντας το [V/M] πλήκτρο. 
2.  Πατήστε το [SCN] πλήκτρο για να τεθεί σε λειτουργία η ανίχνευση. 
3.  Όπως µε την ανίχνευση του VFO, έτσι και εδώ θα σταµατήσει σε οποιοδήποτε  
    σήµα εντοπισθεί το οποίο είναι αρκετά δυνατό να ανοίξει την φίµωση, µετά θα  
    επανέλθει στην ανίχνευση µε βάση την διαδικασία  επαναφοράς που ειπώθηκε  
    νωρίτερα   
4  Για να ακυρώσετε την ανίχνευση, πατήστε το [SCN] πλήκτρο ξανά (ή πάτησε το  
   πλήκτρο  PTT του µικροφώνου).    
 
Πως να παραλείψετε ένα κανάλι στη διάρκεια λειτουργίας ανίχνευσης 
 
Μερικοί σταθµοί συνεχούς σήµατος, όπως οι σταθµοί µετεωρολογίας, θα εµποδίσουν 
σοβαρά τη λειτουργία της ανίχνευσης, εάν  χρησιµοποιείτε  την λειτουργία  «Carrier 
Drop» επαναφορά µνήµης, καθώς ο χρόνος παύσης  δεν θα είναι αρκετός, έτσι ώστε η 
µονάδα να επανέλθει στη λειτουργία της ανίχνευσης µετά την λήψη εισερχόµενου 
σήµατος. Τέτοια κανάλια µπορούν να παραλειφθούν κατά την διάρκεια  της ανίχνευσης,  
εάν το επιθυµείτε.   
 
1  Θέστε τη µονάδα στη µνήµη πατώντας το [V/M] πλήκτρο, εάν είναι αναγκαίο. 
2  Περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο για να επιλέξετε το κανάλι µνήµης  πού θα  
    παραλειφθεί. 
3  Θέστε τη µπάντα της οποίας είναι επιλεγµένο το κανάλι µνήµης που θα  
    παραλειφθεί  στην κυρίως µπάντα, πατώντας το DIAL πλήκτρο. 
4  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία  για να µπείτε στη λειτουργία [SET]  
5  Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού # 37  
    (SKP.MSM) 
6  Πατήστε  το DIAL της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε το  DIAL   
   της κυρίως µπάντας για να κάνετε «Skip”. H παρούσα µνήµη   θα αγνοηθεί   κατά 
   την διάρκεια της ανίχνευσης. Το µικρό «skip»  εικονίδιο θα εµφανισθεί επίσης 
    όταν επαναφέρετε την παραληφθείσα µνήµη  χειροκίνητα. 

     Η επιλογή «MSM» χρησιµοποιείται  για «προνοµιούχα ανίχνευση µνήµης» και   
    περιγράφετε στην επόµενη σελίδα. 
7  Για να ξανά θέσετε  ένα κανάλι  στη διαδικασία της ανίχνευσης, επιλέξετε το   
   «OFF» στο βήµα 5 πιο  πάνω, (Το κανάλι που έχει παραλειφθεί είναι βέβαια ακόµα  
   προσβάσιµο µέσο µεθόδων χειροκίνητης επιλογής καναλιού, χρησιµοποιώντας το  
   DIAL πλήκτρο   στο MR  mode,  ανεξάρτητα µε το αν  είναι ‘κλειδωµένο’ εκτός  
   Loop ανίχνευσης.   
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                                             ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΜΝΗΜΗΣ 
                                                            
Προνοµιακή ανίχνευση µνήµης. 
Το FT8800R επίσης, σας επιτρέπει να οργανώσετε µία «προνοµιακή λίστα ανίχνευσης» 
των καναλιών, τα οποία µπορείτε να τα ‘µαρκάρετε’ µε το σύστηµα της µνήµης. Αυτά τα 
κανάλια είναι σχεδιασµένα µε «<» εικονίδιο όταν τα έχετε επιλέξει ένα προς ένα, για την 
προνοµιακή λίστα ανίχνευσης. 
Όταν ενεργοποιήσετε την ανίχνευση µνήµης, ξεκινήστε σε ένα κανάλι µε το εικονίδιο 
«<» , τότε µόνο αυτά τα κανάλια µε το πρόσθετο αυτό εικονίδιο θα ανιχνευθούν . Αν 
ενεργοποιήσετε την ανίχνευση σε ένα κανάλι το οποίο δεν έχει αυτό το εικονίδιο, τότε θα 
ανιχνεύσετε όλα τα κανάλια συµπεριλαµβανοµένου και αυτού µε το εικονίδιο .   
 
Αυτή είναι η διαδικασία για να θέσετε και να χρησιµοποιήσετε την προνοµιακή 
λίστα ανίχνευσης. 
1. Πατήστε το [V/M] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο mode επαναφοράς  
    µνήµης, εάν δεν χρησιµοποιείτε τις µνήµες ήδη. 
2  Περιστρέψτε το  DIAL πλήκτρο για να επιλέξτε το κανάλι που επιθυµείτε ν α  
   προσθέσετε στην προνοµιακή λίστα ανίχνευσης. 
3  Θέστε την «πλευρά»  στην οποία επιλέξατε την επιθυµητή µνήµη (στο  
   προηγούµενο βήµα) να είναι η κυρίως µπάντα, πατώντας το DIAL πλήκτρο.   
4  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET MODE.   
5  Περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο για να επιλέξετε το µενού # 37(SKP.MSM).   
6  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψετε το  
    στο  MSM. Το παρόν κανάλι θα αγνοηθεί κατά την διάρκεια της ανίχνευσης.  
7  Για να αφαιρέσετε  ένα κανάλι από την  προνοµιακή  λίστα ανίχνευσης, επιλέξτε  
    το «OFF» στο βήµα 6 παραπάνω. 
 
Για να θέσετε σε εφαρµογή  την προνοµιακή µνήµη ανίχνευσης.  
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET MODE.   
2  Περιστρέψτε το  DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού #35  
    ( SCAN M).   
3  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψετε το  
    στο  MSM. 
4  Πατήστε και κρατήστε το «DIAL» πλήκτρο της κυρίως µπάντας  ½  
    δευτερόλεπτο για να αποθηκεύσετε τα νέα δεδοµένα και να επανέλθετε στην  
    κανονική λειτουργία 
5  Πατήστε το [SCN] πλήκτρο στιγµιαία για να θέσετε σε εφαρµογή την  
   προνοµιούχα ανίχνευση µνήµης. Μόνο τα κανάλια µε το «<» εικονίδιο  
   προστιθέµενα  σε αυτή την µνήµη θα ανιχνευτούν.  
6  Για να ακυρώσετε την  προνοµιούχα ανίχνευση  µνήµης, επιλέξτε το «ΜΕΜ»   
   στο  βήµα  3. 
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 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ                                                                            
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΟΡΙΟ ΜΠΑΝΤΑΣ) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (PMS)  
   
Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να θέσετε τα όρια της δεύτερης µπάντας για  
ανίχνευση ή για χειροκίνητη λειτουργία VFO. Για παράδειγµα, ίσως θέλετε να θέσετε το 
όριο των 144.300 MHZ ως 148.000 MHZ  για να αποτρέψετε το ‘πάτηµα’  του 
¨αδύνατου σήµατος¨, στο SSB/CW,  σε  τµήµα της µπάντας κάτω από τους 144.300 
MHZ.  
1  θέστε τη µονάδα στο VFO  MODE πατώντας το [V/M] πλήκτρο , αν είναι  
    αναγκαίο. 
2  Χρησιµοποιώντας της τεχνικές  που µάθατε νωρίτερα αποθηκεύστε τη  
    συχνότητα 144.300 ΜΗΖ  στο κανάλι µνήµης #L 1(Το L  επισηµαίνει το  
    χαµηλότερο όριο της δευτερεύουσας µπάντας ). 
3  Με τον ίδιο τρόπο, αποθηκεύστε τη συχνότητα 148.000 στο  κανάλι µνήµης #U1   
   (Το U επισηµαίνει το  υψηλότερο όριο της δευτερεύουσας µπάντας ). 
4  Αλλάξτε στο mode της µνήµης πατώντας το [V/M] πλήκτρο µια φορά, µετά  
   περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο για να επιλέξετε το κανάλι µνήµης  # L1. 
5  Πατήστε και κρατήστε το [SCN] πλήκτρο για ½  δευτερόλεπτο για να ξεκινήσετε 
    τη λειτουργία “PMS”, η ετικέτα «MT» θα παρουσιαστεί στο display .    
    Συντονισµός και ανίχνευση (εµπλέκετε πατώντας το [SCN] πλήκτρο στιγµιαία). 
    Τώρα περιορίζετε εντός της προγραµµατισµένης ακτίνας. 
6  ∆έκα ζευγάρια µνηµών ορίων µπάντας, µε ετικέτες L1/U1 ως L10/U10 είναι  
    διαθέσιµα. Εσείς µπορείτε να θέσετε τα υψηλότερα και χαµηλότερα όρια  
    λειτουργίας  σε έναν αριθµό ζωνών, αν το επιθυµείτε. 
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“ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ”ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ (∆ΙΠΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 
                                                            
Το FT-8800R  ενσωµατώνει την δυνατότητα ανίχνευσης δυο καναλιών, η οποία σας 
επιτρέπει να λειτουργήσετε, στο VFO ή Κανάλι Μνήµης ή Κανάλι Home , καθώς 
περιοδικά ελέγχει ένα κανάλι προτεραιότητας, ορισµένο από εσάς για δραστηριότητα. Αν 
ένας σταθµός ληφθεί σε κανάλι προτεραιότητας του οποίου το σήµα είναι αρκετά δυνατό 
να ανοίξει την φίµωση, η ανίχνευση θα σταµατήσει σε αυτόν τον σταθµό σε συσχέτιση 
µε mode ‘επαναφοράς ανίχνευσης’ µέσο του Set mode [µενού # 34 (SCAN) ] βλέπε 
σελίδα 38. Εδώ είναι η διαδικασία για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του καναλιού 
προτεραιότητας διπλής παρακολούθησης. 
VFO   Προτεραιότητα 
1. Επαναφέρετε το κανάλι της µνήµης που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε σαν 

συχνότητα προτεραιότητας. 
2. Τώρα θέστε το FT8800R για λειτουργία σε συχνότητα VFO. 
3. Πατήστε και κρατήστε το [HM] πλήκτρο για ½  δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε 

το VFO mode προτεραιότητας. Το display θα  παραµείνει στη συχνότητα του VFO, 
όµως κάθε 5 δευτερόλεπτα το FT8800R θα ελέγξει το κανάλι προτεραιότητας 
(κανάλι µνήµης) για δραστηριότητα. 

4. Πατήστε και κρατήστε το [HM] πλήκτρο για ½  δευτερόλεπτο για να 
απενεργοποιήσετε το VFO mode προτεραιότητας. 

Προτεραιότητα Μνήµης 
1. Αποθηκεύσετε τη συχνότητα που επιθυµείτε να είναι κανάλι ¨προτεραιότητας¨ στο 

κανάλι µνήµης ¨1.¨  
2. Τώρα θέστε το FT8800R για λειτουργία σε άλλο κανάλι µνήµης. 
3. Πατήστε και κρατήστε το [HM] πλήκτρο για ½  δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε 

το mode προτεραιότητας της µνήµης. Το display θα  παραµείνει στο παρόν κανάλι 
µνήµης , όµως  κάθε 5 δευτερόλεπτα το FT8800R θα ελέγξει το κανάλι 
προτεραιότητας (κανάλι µνήµης ¨1¨ ) για δραστηριότητα. 

4. Πατήστε και κρατήστε το [HM] πλήκτρο για ½  δευτερόλεπτο για να  
      απενεργοποιήσετε το mode προτεραιότητας της µνήµης. 

  Όταν το χαρακτηριστικό της memory bank  ενεργοποιηθεί , το FT8800R θα 
θεωρήσει  το χαµηλότερο κανάλι στη memory bank  σαν το κανάλι προτεραιότητας. 
Προτεραιότητα ¨HOME¨   
1. Επαναφέρετε το κανάλι της µνήµης που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε σαν 

συχνότητα προτεραιότητας. 
2. Τώρα θέστε το FT8800R για λειτουργία σε κανάλι HOME. 
3. Πατήστε και κρατήστε το [HM] πλήκτρο για ½ δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε 

το mode προτεραιότητας HOME. Το display θα  παραµείνει στη παρόν κανάλι 
HOME, όµως κάθε 5 δευτερόλεπτα το FT8800R θα ελέγχει το κανάλι 
προτεραιότητας (κανάλι µνήµης ) για δραστηριότητα.  

4.   Πατήστε και κρατήστε το [HM] πλήκτρο για ½  δευτερόλεπτο για να  
     απενεργοποιήσετε το mode προτεραιότητας της HOME. 

Μπορείτε να λειτουργήσετε την δυνατότητα για το ‘κανάλι προτεραιότητα’ και στις δύο 
µπάντες ταυτόχρονα , όπως να έχετε την προτεραιότητα του vfo  στη δεξιά µπάντα , και την 
προτεραιότητα της µνήµης στην αριστερή µπάντα.     
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 ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 



 

Η δυνατότητα της έξυπνης αναζήτησης  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να φορτώσει 
αυτόµατα χωρίς την µεσολάβηση του χρήστη – µία ειδική ‘στοίβα’ ως και 25 κανάλια 
µνήµης ανά µπάντα, που βρίσκονται έχουν δραστηριότητα. 
 
Η λειτουργία της έξυπνης αναζήτησης θα σαρώσει όλη την µπάντα και θα φορτώσει την 
ειδική memory bank µε δεδοµένα συχνότητας και shift αναµεταδοτών,  τα κανάλια στα 
οποία υπάρχει δραστηριότητα (αν το αυτόµατο shift  του αναµεταδότη είναι 
ενεργοποιηµένο). Τα κανάλια φορτώνονται σε διάταξη στην οποία καταγράφηκαν, και 
όχι µε βάση του σήµατος ή  µε βάση την αύξουσα συχνότητα.     
Η έξυπνη αναζήτηση είναι ειδικά χρήσιµη όταν επισκέπτεστε µία πόλη για πρώτη φορά, 
όπου δεν γνωρίζετε τις συχνότητες των αναµεταδοτών: Η έξυπνη αναζήτηση 
ανακαλύπτει την τοπική δραστηριότητα και αυτόµατα φορτώνει αυτές τις συχνότητες για 
σας. 
 
Η ενεργοποίηση της είναι απλή: 
1. Θέστε τον ποµποδέκτη στο VFO mode πατώντας το [V/M] πλήκτρο, αν είναι 

ανάγκη. 
2. Πατήστε και κρατήστε το [V/M] πλήκτρο, αυτό θα κάνει τη µονάδα να ανιχνεύσει 

την παρούσα µπάντα προς την πάνω κατεύθυνση, φορτώνοντας κανάλια στα οποία 
καταµετρά ένα σήµα αρκετά ισχυρό τέτοιο πού να ανοίξει την φίµωση. 

3. Όταν 25 κανάλια έχουν φορτωθεί ή όταν η ανίχνευση φτάνει το όριο της µπάντας, η 
ανίχνευση θα σταµατήσει και η µονάδα θα επανέλθει στην αρχική συχνότητα. 

4. Για την επαναφορά µνηµών έξυπνης αναζήτησης πού µόλις καταχωρήθηκαν, 
περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο ή πατήστε τα πλήκτρα   ¨UP¨ και ¨DOWN¨ του 
µικροφώνου (για ανίχνευση µνηµών έξυπνης αναζήτησης της κυρίως µπάντας µόνο). 

5. Αν βρείτε κάποια ιδιαίτερα κανάλια που επιθυµείτε να αποθηκεύσετε στις 
¨κανονικές¨ µνήµες, ακολουθήστε τις διαδικασίες αποθήκευσης που περιγράφονται 
στη σελ. 32 

 1) Οι µνήµες έξυπνης αναζήτησης, οι επονοµαζόµενες µνήµες ¨Soft¨ θα χαθούν εάν 
βγείτε εκτός mode έξυπνης αναζήτησης ή θέσετε σε λειτουργία ένα νέο σάρωµα έξυπνης 
αναζήτησης. 
2) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία έξυπνης αναζήτησης στην κυρίως µπάντα, 
κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο [Ρ2] του µικροφώνου. 
3)  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία  έξυπνης αναζήτησης στην αριστερή και 
δεξιά µπάντα την ίδια στιγµή.  
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 ARTS TM:   AUTO RANGE TRANSPONDER SYSTEM   
 
Το χαρακτηριστικό ARTS χρησιµοποιεί τη σηµατοδότηση DCS για να πληροφορήσει 
και τις δύο πλευρές, εσάς και ένα άλλο σταθµό εφοδιασµένο µε το ίδιο σύστηµα, ότι 
είστε εντός ακτίνας επικοινωνιών. Αυτό µπορεί να είναι ιδιαίτερος χρήσιµο  κατά την 
διάρκεια  καταστάσεων, αναζητήσεων και διασώσεων πού είναι σηµαντικό να είσαι σε 
επαφή µε άλλα µέλη της οµάδας σας. 
 
Και οι δύο σταθµοί πρέπει να θέσουν τον ίδιο κωδικό αριθµό του DCS  και να 
ενεργοποιήσουν το ARTS χρησιµοποιώντας την κατάλληλη εντολή για τον ποµποδέκτη 
τους. Προειδοποιητικοί ήχοι µπορούν να ενεργοποιηθούν, αν είναι επιθυµητό. 
 
Όποτε πατάτε το PTT διακόπτη, ή κάθε 25 δευτερόλεπτα µετά την ενεργοποίηση του 
ARTS, ο ασύρµατος σας θα εκπέµψει ένα σήµα, το οποίο περιέχει  ένα (υποτονικό)  DCS  
σήµα για περίπου ένα δευτερόλεπτο. Εάν ο άλλος σταθµός είναι εντός ακτίνας, ο 
βοµβητής ( αν είναι ενεργοποιηµένος) θα ηχήσει  και το display θα έχει την ένδειξη  
¨IN.RNG¨  σε αντίθεση µε το εκτός ακτίνας,  που τότε το display  θα έχει την ένδειξη  
¨OUT.RNG¨, µε την οποία η λειτουργία του ARTS ξεκινά. 
 
Είτε µιλάτε είτε όχι,  η διαδικασία κάθε 25 δευτερόλεπτα θα συνεχιστεί µέχρις ότου το 
απενεργοποιήσετε. Κάθε 10 λεπτά, τώρα,  µπορείτε να θέσετε τη µονάδα  να εκπέµπει το 
χαρακτηριστικό κλήσης σας µέσο cw, (έτσι ώστε να είναι συµβατό  µε τις απαιτήσεις της 
αναγνώρισης). Όταν το ARTS είναι απενεργοποιηµένο απενεργοποιείτε και το DCS (αν 
δεν το χρησιµοποιείτε προηγούµενα σε λειτουργία  µε ARTS).   
 
Αν µεταβείτε εκτός ορίου για περισσότερο από ένα λεπτό, η µονάδα θα καταλάβει  ότι 
δεν υπάρχει λαµβανόµενο σήµα, και τρεις ήχοι θα ακουστούν και το  display  θα 
επανέλθει στο ¨OUT.RNG¨. Αν είστε εντός ορίων, η µονάδα  θα ηχήσει  και το display 
θα  αλλάξει πάλι πίσω στην ένδειξη  ¨IN.RNG¨.   
 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ARTS είναι αδύνατο να αλλάξετε την συχνότητα 
λειτουργίας ή άλλες ρυθµίσεις της κυρίως µπάντας, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε  
το ARTS για να επανέλθετε στη κανονική λειτουργία . Αυτό το χαρακτηριστικό  
ασφαλείας σχεδιάστηκε για να προλάβει ατυχή απώλεια επαφής  λόγω της αλλαγής 
καναλιού κλπ. Πιο κάτω περιγράφεται πως θα ενεργοποιήσετε το ARTS. 
Βασική Λειτουργία  ARTS και Ρυθµίσεις. 
1. Θέστε τη µονάδα σας  και τις άλλες µονάδες στον ίδιο κωδικό αριθµό  του DCS όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως στη σελ 30. 
2. Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET MODE.   
3. Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού #3 (ARTS). 
4.  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψετε το  
     για να επιλέξτε την επιθυµητή επιλογή ARTS.  
Οι διαθέσιµες επιλογές  είναι:  
      IN RNG¨:     Οι ήχοι  ισχύουν όταν η µονάδα βεβαιώνει ότι βρίσκεστε εντός ορίων. 
     ALWAYS:    Κάθε φορά πού ένα σήµα λαµβάνεται από άλλο σταθµό, ο ήχος της προειδοποίησης    
                             ακούγεται. 
5.  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία. Θα παρατηρήσετε  
     ότι  η ένδειξη   ¨OUT.RNG¨ στο display  toy LCD.ARTS έχει τώρα εµφανισθεί. 
6.   Κάθε 25 δευτερόλεπτα η µονάδα θα εκπέµπει  µία κλήση σε άλλο σταθµό . Όταν  
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                                                                                          ARTS TM:      
 
  αυτός ο σταθµός απαντά µε το δικό του σήµα ARTS   , το DISPLAY θα  
  αλλάξει στο ¨ΙΝ.RNG¨  για να επιβεβαιώσει ότι, του άλλου σταθµού ο κωδικός  
  ελήφθη, σε απάντηση  της δική σας κλήσης. 
7.    Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία για να βγείτε από  
       ARTS και να επανέλθετε στην κανονική λειτουργία της µονάδας.  
 
Ρύθµιση προσδιοριστικού σήµατος CW 
Το χαρακτηριστικό ARTS  ενσωµατώνει ένα προσδιοριστικού σήµατος CW, όπως 
αναφέρθηκε προηγουµένως. Κάθε δέκα λεπτά κατά την διάρκεια της λειτουργίας 
του ARTS, η µονάδα µπορεί να προγραµµατιστεί να στείλει τον κωδικό:  ¨DE (το 
χαρακτηριστικό κλήσης σας) Κ¨, αν αυτή η δυνατότητα ενεργοποιηθεί. Το πεδίο του 
χαρακτηριστικού κλήσης µπορεί να περιέχει ως 6 χαρακτήρες. 
 
Πως να προγραµµατίσετε το προσδιοριστικό σήµα CW 
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET MODE.   
2  Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως Μπάντας για να επιλέξτε το µενού #8 (CWID      
W). 
3    Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία. 
4    Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία ξανά για να  
      ενεργοποιήσετε την εισαγωγή του χαρακτηριστικού σας. 
5    Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας ένα κλικ κατά την φορά των  
      δεικτών  του ρολογιού, για την εισαγωγή γραµµάτων  και αριθµών του  
      χαρακτηριστικού  κλήσης. 
6    Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία για να θέσετε το  
      πρώτο γράµµα ή αριθµό του χαρακτηριστικού κλήσης σας. 
7    Όταν  ο σωστός χαρακτήρας έχει επιλεγεί, πατήστε το DIAL πλήκτρο της  
      κυρίως µπάντας στιγµιαία  για να µεταβείτε στον επόµενο χαρακτήρα. 
8    Επαναλάβετε  τα βήµατα 6 και 7  όσες φορές χρειάζεται για να ολοκληρώσετε  
       την εισαγωγή του χαρακτηριστικού.  
9    Πατήστε και κρατήστε το [SCN] πλήκτρο για να διαγράψετε όλα τα δεδοµένα   
       µετά  το δείκτη,  που µπορεί προηγούµενα να είχαν αποθηκευτή (εσφαλµένα). 
10  Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή του χαρακτηριστικού κλήσης, πατήστε το   
      DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία για να επιβεβαιώσετε το  
      χαρακτηριστικό σας. 
11  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία, µετά  περιστρέψτε το DIAL της κυρίως  
      µπάντας  ένα κλικ σε φορά αντίθετη µε τους δείκτες του ρολογιού, για να  
      επιλέξετε  το νούµερο #7 από το µενού (CWID). 
12  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία , µετά  περιστρέψτε  
      το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε ¨ΤΧ.ΟΝ¨  και να ενεργοποιήσετε  
      το  προσδιοριστικό του CW. 
13  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία για να αποθηκεύσετε  
      τα νέα δεδοµένα και να επανέλθετε στην κανονική λειτουργία. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ  DTMF 
∆εκάξι  µνήµες αυτόµατης κλήσης DTMF είναι διαθέσιµα στο FT8800R. Αυτές οι 
µνήµες µπορούν να αποθηκευτούν ως 16 ψηφία τηλεφωνικού αριθµού για  αναµεταδότες 
ή για άλλες χρήσεις. 
 
Για τη φόρτωση  των µνηµών χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:  
 
1  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET mode. 
2 Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού #15 (DTMF      
   W).  
3 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  το για να 
επιλέξετε την µνήµη DTMF (d-1 έως d16) πού επιθυµείτε να αποθηκευτεί ο αριθµός 
τηλεφώνου. 

4   Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
     το για να επιλέξτε το πρώτο ψηφίο του τηλεφωνικού αριθµού που επιθυµείτε να   
     αποθηκεύσετε. 
5   Όταν έχετε επιλέξει το σωστό ψηφίο, πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως      
    µπάντας στιγµιαία. Τώρα, περιστρέψτε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας 
    για να επιλέξτε το δεύτερο από τους 16 διαθέσιµους αριθµούς σε αυτή την  
    παρούσα αυτόµατης κλήσης DTMF µνήµη.   
6  Επαναλάβατε αυτήν την διαδικασία για κάθε ψηφίο στον αριθµό του   
    τηλεφωνικού αριθµού. Πατήστε το [SCN] πλήκτρο της κυρίως µπάντας                
    στιγµιαία για να διαγράψετε οποιαδήποτε προηγούµενα αποθηκευµένα    
    δεδοµένα µετά  το δείκτη. 
     Αν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο [DWN] του µικροφώνου για να µεταβείτε  
     πίσω στο πρώτο ψηφίο, µετά εισάγετε ξανά τον σωστό αριθµό. 
7   Όταν η εισαγωγή όλων των ψηφίων έχει ολοκληρωθεί , πατήστε το πλήκτρο  
     [SET]  στιγµιαία  για να αποθηκεύσετε τα νέα δεδοµένα. 
8   Αν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε άλλη µία σειρά χαρακτήρων DTMF   
     περιστρέψετε  το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε  άλλη µία  
     DTMF   µνήµη,  και επαναλάβετε τα πιο πάνω βήµατα 4 ως 7. 
9   Όταν όλες οι απαιτούµενες µνήµες έχουν συµπληρωθεί, πατήστε και κρατήστε  
     στην κυρίως µπάντα το DIAL πλήκτρο  για ½ δευτερόλεπτο, για να επανέλθετε  
     στην  κανονική λειτουργία. 
Για να εκπέµψετε τον αριθµό τηλεφώνου που αποθηκεύτηκε , ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία.  
1.   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET mode. 
2.   Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού #15 (DTMF   
      W). 
3.   Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
      το για να επιλέξτε τη µνήµη  αυτόµατης κλήσης DTMF  που επιθυµείτε να      
      εκπέµψετε.  
4. Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για ½ δευτερόλεπτο για να    
      επανέλθετε  στην  κανονική λειτουργία. 
5. Πατήστε το διακόπτη PTT. 
6. Όσο ακόµα κρατάτε τον PTT διακόπτη, πατήστε της κυρίως µπάντας το [HM]  

πλήκτρο στιγµιαία, για να εκπέµψετε  τη σειρά του τόνου.  
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   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ  DTMF 
 
Μιας  και πατήσατε το πλήκτρο [HM] στο πιο πάνω βήµα, µπορείτε να αφήσετε το  PTT 
διακόπτη ,καθώς η αυτόµατη κλήση θα εκπέµψει όλη την σειρά του DTMF  αυτόµατα.  
Η ταχύτητα µε την οποία  τα ψηφία του DTMF  στέλνονται µπορεί να αλλάξει. 
Τρία επίπεδα ταχύτητας είναι διαθέσιµα : 50 ms (Υψηλή 20 χαρακτήρες ανά 
δευτερόλεπτο), 75 ms (Μεσαία 13 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο), 100 ms (χαµηλή:10 
χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο) . 
 
Για να επιλέξετε την ταχύτητα χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία :  
1.  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET mode. 
2.  Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το µενού #14  
     (DTMF S). 
3.  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
     το για να επιλέξτε την επιθυµητή ταχύτητα.  
4. Πατήστε και κρατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία για να  
      αποθηκεύσετε τα νέα δεδοµένα και να επανέλθετε στην κανονική λειτουργία. 
 
Μπορείτε ακόµα να  αυξήσετε την καθυστέρηση µεταξύ του χρόνου που  πατάτε το 
πλήκτρο [HM] (µε το PTT πατηµένο) και του πρώτου ψηφίου DTMF  πού θα σταλεί. 
 
Για να θέσετε τον χρόνο καθυστέρησης χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία :  
 
1.  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET mode. 
2.  Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το µενού #13  
     (DTMF D). 
3.  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
     το για να επιλέξτε τον επιθυµητό χρόνο (50/250/450/750/1000 ms). 
4.  Πατήστε και κρατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για ½  
     δευτερόλεπτο για να αποθηκεύσετε τα νέα δεδοµένα και να επανέλθετε  
     στην κανονική λειτουργία. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ  
Το FT8800R µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσπελαθεί  ο αναµεταδότης, ο οποίος 
είναι διαµορφωµένος έτσι ώστε να παρέχει  πρόσβαση  στο σύστηµα WIRES (ευρείας 
κάλυψης, βελτιωµένο σύστηµα αναµεταδότη µέσω ίντερνετ). 
1. Πατήστε το αριστερό VOL πλήκτρο στιγµιαία για να ενεργοποιήσετε το WIRES. To 

¨ΙΝΤ.ΟΝ¨ θα εµφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα στο display της κυρίως µπάντας. Το 
¨int¨  εικονίδιο  θα εµφανιστεί  στο πεδίο του καναλιού  της µνήµης στη 
δευτερεύουσα µπάντα, κατά την διάρκεια που η πρόσβαση στο  WIRES  έχει 
ενεργοποιηθεί. 

2. Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας, καθώς κρατάτε πατηµένο το  
      αριστερό πλήκτρο VOL, για να επιλέξετε τον αριθµό πρόσβασης (CODE ¨0¨ ~   
      ¨9¨ ,¨Α¨,¨Β¨,¨C¨,¨D¨,¨E(*)¨, ή   ¨F(#)¨) του αντίστοιχου αναµεταδότη που θέλετε να 
       ενεργοποιήσετε για σύνδεση µε το INTERNET ( ρωτήστε τον χειριστή του  
      αναµεταδότη  εάν δεν γνωρίζετε τον αριθµό πρόσβασης στο δίκτυο). 
3 Με ενεργοποιηµένη την δυνατότητα του wires  (όπως στο βήµα 1), to FT8800R 

θα παράγει ένα σύντοµο (0.1 δευτερόλεπτο) τόνο DTMF µε βάση την επιλογή στο 
βήµα 2 . Αυτός ο DTMF τόνος  στέλνετε  στην αρχή κάθε εκποµπής για να 
διατηρήσει  µία σύνδεση  στον αποµακρυσµένο αναµεταδότη του WIRES. 

4 Για  απενεργοποίηση της δυνατότητας του WIRES, πατήστε το αριστερό VOL  
πλήκτρο ξανά. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε άλλες συνδέσεις ίντερνετ, οι οποίες χρησιµοποιούν 
DTMF  σειρά για πρόσβαση.  
1.  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET mode. 
2.  Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το µενού #15 
     (DTMF W). 
3.  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά  φορτώστε    
     τους  τόνους DTMF  που επιθυµείτε να  χρησιµοποιήσετε για να δηµιουργήσετε  
     µία διασύνδεση ίντερνετ ( ενηµερωθείτε από τον ιδιοκτήτη το αναµεταδότη  αν  
     δεν γνωρίζετε τους κωδικούς πρόσβασης του δικτύου), στο επιθυµητό κανάλι  
     µνήµης DTMF. 
      1)   Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το DTMF         
            κανάλι µνήµης αυτόµατης  κλήσης (“D1” ως “D16”). 

2) Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία.  
3) Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το DTMF   κωδικό, 

µετά πατήστε  το DIAL της κυρίως µπάντας για να µετακινήσετε το ψηφίο.    
4) Επαναλάβατε το πιο πάνω βήµα 3. 
5) Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία για να αποθηκευτούν 

οι νέες ρυθµίσεις.  
4.   Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε  #17 (ΝΕΤ).      
5 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψετε    
      το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να θέσετε το αντικείµενο αυτό στη  
      θέση  ¨ΙΝΤ.ΜΕΜ¨ (για να ενεργοποιήσετε την εναλλακτική σύνδεση ίντερνετ και   
      να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση του wires option). 
6 Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για ½ δευτερόλεπτο για να 

αποθηκευτούν οι νέες ρυθµίσεις και να επανέλθετε στην κανονική λειτουργία.  
7 Πατήστε το αριστερό ¨VOL¨ πλήκτρο στιγµιαία για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα 

διασύνδεσης ιντερνέτ. Το¨INT.ΟΝ¨ θα παρουσιαστεί  για 2 δευτερόλεπτα στο πεδίο 
συχνότητας της κυρίως µπάντας. Το ¨inτ¨  εικονίδιο θα παρουσιαστεί τότε στο πεδίο 
καναλιού µνήµης στην  ¨Sub¨ µπάντα, όταν το σύστηµα  διασύνδεσης ίντερνετ έχει 
εµπλακεί. 
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                                            ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ  
 
8 Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας κατά την διάρκεια που πατάτε και  

κρατάτε το αριστερό ¨VOL¨ πλήκτρο, για να επιλέξετε το DTMF αριθµό πρόσβασης 
( ¨IMEM 1¨ ~  ¨ΙΜΕΜ16¨)  ανταποκρινόµενο στον αναµεταδότη σύνδεσης ίντερνετ,  
στον οποίο επιθυµείτε να συνδεθείτε µέσω ίντερνετ.  

9 Με τη δυνατότητα του ίντερνετ  ενεργοποιηµένη (όπως στο βήµα 7 πιο πάνω),  
πατήστε το αριστερό ¨VOL¨ πλήκτρο ή το πλήκτρο[Ρ2] του µικροφώνου για να 
στείλετε τους τόνους του DTMF  σύµφωνα πάντοτε µε τις επιλογές στο βήµα 9  
 (για να καθιερώσετε  τη σύνδεση στον αναµεταδότη διασύνδεσης µέσω ίντερνετ). 

10 Για απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας, πατήστε το αριστερό ¨VOL¨  πλήκτρο 
ξανά.   

 
Για να επιστρέψετε στο WIRES, ανακαλέστε το µενού #17 (INET)  µετά θέστε την επιλογή 
¨INT.COD¨ 
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ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
                                               TIME-OUT ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
 
Η δυνατότητα αυτή  έχει σχεδιαστεί για να επανέλθει η µονάδα στη λήψη µετά από 
προεπιλεγµένη χρονική περίοδο συνεχούς εκποµπής (το δεδοµένο είναι 6 λεπτά). Αυτή η 
δυνατότητα αποτρέπει τη µονάδα να εκπέµψει για µακρά χρονική περίοδο σε περίπτωση 
που ο διακόπτης του µικροφώνου κατά λάθος έχει κλειδωθεί σε κατάσταση εκποµπής. Ο 
χρόνος  µπορεί να ρυθµιστεί σε βήµατα αύξησης του ενός λεπτού για οποιαδήποτε 
περίοδο  από 1 ως 30 λεπτά. 
 
Για να αλλάξετε τη δεδοµένη (6 λεπτών) ρύθµιση χρόνου ακολουθώντας την εξής 
διαδικασία. 
1.  Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET mode. 
2.  Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε  #42 (ΤΟΤ). 
3.  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
     το για να επιλέξετε τον επιθυµητό ενδιάµεσο χρόνο (µεταξύ 1 και 30 λεπτών) ή OFF 
4.  Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για ½ δευτερόλεπτο για να   
    αποθηκευτούν  οι νέες ρυθµίσεις και να επανέλθετε στην κανονική λειτουργία.  
 
                        ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  (Automatic Power-Off) 
Η δυνατότητα αυτόµατης απενεργοποίησης θα απενεργοποιήσει τη µονάδα τελείως  µετά 
από µια χρονική περίοδο αδράνειας του  PTT προσδιορισµένη από το χρήστη. 
Αν δεν πατήστε κάποιο πλήκτρο της πρόσοψης, ή χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο του 
µικροφώνου, ή η µονάδα δεν κάνει ανίχνευση συχνότητας, τότε θα κλείσει  µετά το 
δεδοµένη χρονική περίοδο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιµη σε περίπτωση πού έχετε 
αφήσει ανοικτό το  µηχάνηµα. 
 
Για ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής ακολουθήστε την διαδικασία 
1.   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET  mode 
2.   Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε  #1(APO) από το  
      µενού.  
3.   Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
      το για να θέσετε τον επιθυµητό  χρόνο απενεργοποίησης  (µεταξύ 1  και 12 ωρών          
      µε βήµατα αύξησης των  0.5 ωρών) ή OFF. 
4.   Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για ½ δευτερόλεπτο για να   
      αποθηκευτούν  οι νέες ρυθµίσεις και να επανέλθετε στην κανονική λειτουργία. 
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                                                                         ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ   ΤΑ   ΠΛΗΚΤΡΑ   ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
  
Στα πλήκτρα του FT8800R έχουν ανατεθεί συγκεκριµένες λειτουργίες από την εταιρεία 
συγκεκριµένα, στα πλήκτρα [P1]/[P2]/[P3]/[P4] (MH-48A6J, [ACC]/[P]/[P1]/[P2] 
πλήκτρα: MH-42B6JS).  Αυτό  µπορεί να αλλαχθεί από τον χρήστη, αν θέλέτε  να 
χρησιµοποιήσετε άλλη λειτουργία σε ένα από αυτά τα πλήκτρα. 
 
Για να αναθέσετε µια λειτουργία σε ένα πλήκτρο:  
1.   Πατήστε το [SET] πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο SET mode. 
2.   Περιστρέψτε το DIAL της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε το αντικείµενο του  
      µενού που θα προγραµµατιστεί (¨#28 PG P1”,¨#29 PG P2¨,¨#30 PG P3¨,¨#31 PG    
      P4¨).  
3.   Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
      το για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυµείτε να αναθέσετε στο πλήκτρο που   
      επιλέξατε στο προηγούµενο βήµα. 
4    Πατήστε το [SET] πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθµίσεις, µετά      
     περιστρέψτε  το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξετε άλλο ένα   
     προγραµµατιζόµενο πλήκτρο  αν επιθυµείτε, και επαναλάβετε τα  
     παραπάνω βήµατα. 
5. Πατήστε και κρατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για ½  
      δευτερόλεπτο για να  επανέλθετε στην κανονική λειτουργία. 
 
Λειτουργία Πατήστε αυτό το κουµπί Πατήστε και κρατήστε το κουµπί 
     SCAN Ενεργοποιήστε την ανίχνευση στην κυρίως µπάντα Όταν  η κυρίως µπάντα είναι σε  θέση µνήµης  πατήστε και κρατήστε 

αυτό το κουµπί  για ½ δευτερόλεπτο  για µετάβαση στην δυνατότητα 
¨memory tuning¨ 

  SQL.OFF Ανοίγει την φίµωση  στην κυρίως µπάντα για να 
επιτρέψει  τη λήψη  φιµωµένου σήµατος  

Ανοίγει την φίµωση  στην κυρίως Μπάντα για να επιτρέψει τη λήψη 
φιµωµένου σήµατος 

  T. CALL Ενεργοποιεί τον τόνο των 1750 hz Ενεργοποιεί τον τόνο των 1750 hz 
    RPTR Επιλέγει την κατεύθυνση µετατόπισης του αναµεταδότη  

στη κυρίως µπάντα  
 
                         ------------- 

      PRI Ενεργοποιεί την προτεραιότητα  στην κυρίως µπάντα                          
                       ------------- 

     LOW Επιλέγει το επίπεδο ισχύος εξόδου στην κυρίως µπάντα Όταν η κυρίως µπάντα  έχει αποθηκευτεί  στη µνήµη ή στο κανάλι 
home πατήστε και κρατήστε αυτό το πλήκτρο για  ½ δευτερόλεπτο  να 
αλλάξετε το display της µνήµης µεταξύ format συχνότητας και format 
αλφαριθµητικό 

    TONE  Ενεργοποιεί τη λειτουργία CTCSS και DCS                      __________ 
     MHZ Επιτρέπει το συντονισµό  σε βήµατα του 1 mhz sto vfo  

της κυρίως µπάντας 
Επιτρέπει το συντονισµό  σε βήµατα  των  10 mhz στο vfo  της κυρίως 
µπάντας 

     REV Αντιστρέφει  τις συχνότητες λήψης  και εκποµπής κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του διαχωρισµού 

Πατήστε αυτό το πλήκτρο στιγµιαία για να επιλέξετε το shift του 
αναµεταδότη στην κυρίως  µπάντα   

    HOME  
 

Εναλλάσσει τη λειτουργία στο κανάλι “HOME¨ της 
κυρίως µπάντας 

Ενεργοποιεί την ανίχνευση προτεραιότητας 

     BAND Επιλέγει την µπάντα λειτουργίας  Εναλλάσσει της µπάντες  λειτουργίας στην κυρίως µπάντα 
  VFO/MR Εναλλάσσει τον έλεγχο µεταξύ vfo και µνηµών   Ενεργοποιεί τη δυνατότητα έξυπνης ανίχνευσης όταν η κυρίως µπάντα 

είναι σε  θέση VFO. Ενεργοποιεί τη δυνατότητα  στοίβας µνήµης όταν 
η κυρίως µπάντα είναι σε θέση µνήµης 

 
 
 
 
 
 
 
 FT8800R ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                      53 



 

 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
                ΕΥΡΟΣ  FM  & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΜΙΚΡΟΦΏΝΟΥ 
 
Μπορείτε να µειώσετε το επίπεδο εισόδου και το εύρος του δέκτη όταν λειτουργείτε  σε 
στενές συχνότητες (κανάλια των 12.5 ή 15 KHZ). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση 
της απόκλισης του ασυρµάτου, ελαχιστοποιώντας την παρεµβολή  σε άλλους χρήστες 
(και βελτιώνοντας τη λήψη). 
 
Για να συνθέσετε το στενότερο εύρος χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:  
1. Πατήστε το πλήκτρο  [SΕΤ]  πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο set mode. 
2. Περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού  
     # 44 (WD.NAR). 
3. Πατήστε το πλήκτρο  DIAL της κυρίως µπάντας  στιγµιαία , µετά  περιστρέψετε  
      το για να αλλάξετε το display  σε Νarrow. 
4. Πατήστε το πλήκτρο  DIAL της κυρίως µπάντας  και κρατήστε  το για ½   
    δευτερόλεπτο για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθµίσεις και να επανέλθετε στην     
    κανονική λειτουργία 
 
Για να επαναφέρετε το υψηλότερο επίπεδο εισόδου για το µικρόφωνο και το κανονικό 
εύρος (15 KHZ), επιλέξτε το WIDE στο βήµα 3 παραπάνω. 
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                                                                        ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
                                 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ DCS   
 
Το σύστηµα  DCS   πρωτοπαρουσιάστηκε  στο επαγγελµατικό σύστηµα  LMR. Τώρα 
όµως πια έχει διαδοθεί. Το DCS  µερικές φορές αναφέρεται από διαφορετικά  ιδιωτικά 
ονόµατα, όπως DPL (ψηφιακή ιδιωτική γραµµή, σήµα κατατεθέν της Motorola Inc).     
Το DCS χρησιµοποιεί µια λέξη κωδικό, που περιέχει ένα πλαίσιο 23 bit, εκπεµπόµενο 
(υπότονο) σε ένα επίπεδο ταχύτητας  134,4bps (bit ανά δευτερόλεπτο). Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα  την πρόληψη ανοίγµατος της φίµωσης του δέκτη µε ενεργοποιηµένο το 
DCS, όπως η αποκωδικοποιηµένη συχνότητα bit δεν θα ταιριάζει µε αυτή την επιλεγµένη 
λειτουργία. Τυπική κατάσταση, η οποία µπορεί να επιφέρει αναστροφή είναι: 
   

• Σύνδεση εξωτερικού προενισχυτή  δέκτη   
• Λειτουργία µέσω αναµεταδότη 
• Σύνδεση εξωτερικού γραµµικού ενισχυτή 

 
Σηµειώστε ότι αναστροφή κωδικού δεν σηµαίνει  ότι οποιαδήποτε από τις παραπάνω  
συσκευές  είναι ανιχνεύσιµη. 
Σε συγκεκριµένες συνθέσεις ενισχυτών, το σήµα εξόδου αναστρέφεται  από την είσοδο. 
Μικρά σήµατα ή γραµµικοί ενισχυτές έχοντας  έναν µονό αριθµό (1,3,5)      σταδίων,  
µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα την αναστροφή ενός εκπεµπόµενου ή λαµβανόµενου 
κωδικού DCS.   
 
Κάτω από τις περισσότερες συνθήκες, αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ( σχεδιασµοί 
ενισχυτών και βιοµηχανικά δεδοµένα το λαµβάνουν υπ’ όψιν). Αν ανακαλύψετε ότι η 
φίµωση  του δέκτη σας δεν ανοίγει,  όταν και οι δύο σταθµοί,  χρησιµοποιείτε κοινούς 
κωδικούς DCS,  τότε εσείς ή ο άλλος σταθµός, αλλά όχι και οι δύο µαζί, µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε  τα ακόλουθα:  
 
1.    Πατήστε το SET πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο set mode.   
2.    Περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού  
        # 11 (DCS.N/R). 
3.    Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, µετά περιστρέψτε  
       το για να επιλέξετε την ακόλουθη διαδικασία:   

     
4.    Πατήστε το πλήκτρο  DIAL της κυρίως µπάντας  και κρατήστε  το για ½   
       δευτερόλεπτο για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθµίσεις και να επανέλθετε στην     
       κανονική λειτουργία. 
 
Θυµηθείτε να επαναφέρετε την δεδοµένη ρύθµιση  στο ¨TRX-N¨  όταν ολοκληρωθεί. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ  CROSS BAND 
 
Το  FT8800R  µπορεί να ρυθµιστεί για να λειτουργεί σαν πλήρης αναµεταδότης CROSS 
BAND µέσω µιας απλής διαδικασίας του µενού. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιµο  
για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και link CROSS BAND.  
 
Όµως, θυµηθείτε αυτά τα σηµεία πριν την χρήση της cross band λειτουργίας.    
 

• Ελέγξτε τους κανονισµούς της χώρας να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο τύπος 
λειτουργίας είναι επιτρεπτός. 

• Επιλέξτε το ζευγάρι των συχνοτήτων προσεκτικά, έτσι ώστε να µην επιφέρετε 
παρεµβολές σε άλλους χρήστες. Η χρήση του cross-band αναµεταδότη έχει τη 
δυνητικότητα να επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στις τηλεπικοινωνίες, και η 
δηµιουργία επιβλαβής παρεµβολής σε κοντινούς αναµεταδότες  είναι πιθανή 
και µπορεί να είναι και παράνοµη. 
Αν δεν είστε σίγουροι για τις συχνότητες ενεργών αναµεταδοτών στην περιοχή 
σας, ένας ασφαλής κανόνας είναι να µείνετε µακριά από την υπό ζώνες 
αναµεταδοτών και χρησιµοποιήστε τα τµήµατα simplex για κάθε µπάντα. 

• Θυµηθείτε ότι λόγο της παρατεταµένης χρήσης του  αναµεταδότη το duty cycle 
θα είναι υψηλότερο για αυτό σας συνιστούµε ότι το επίπεδο ισχύος  κατά την 
εκποµπή να ρυθµιστή στο χαµηλό (LOW)  έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
χαµηλή θερµοκρασία κατά την διάρκεια λειτουργίας του Cross band   
αναµεταδότη. 

 
Οι ρυθµίσεις του CTCSS  µπορούν φυσικά να επιλεχθούν για κάθε µπάντα, επιτρέποντας 
επιλεκτικά καλέσµατα για τον αναµεταδότη σας. Όµως  κρατήστε στο µυαλό σας ότι αν 
τα κανάλια που χρησιµοποιείτε είναι πολύ απασχοληµένα  έτσι ώστε να χρησιµοποιήστε 
την αποκωδικοποίηση του  CTCSS , τότε µπορεί το ζευγάρι συχνοτήτων που επιλέξατε 
να µην είναι το κατάλληλο,  γιατί η πιθανότητα για παρεµβολές είναι µεγάλη.  
 
Εδώ είναι η διαδικασία για την λειτουργία του cross-band. 
1.   Πριν την ενεργοποίηση του cross-band  συνθέστε και τις δύο µπάντες όπως  
      επιθυµείτε και µετά ρυθµίστε την φίµωση έτσι ώστε ο παρασιτικός θόρυβος 
      να σταµατήσει.    
2.   Πατήστε το SET πλήκτρο στιγµιαία για να µπείτε στο set mode.   
3.   Περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το µενού  
        # 45 (X-RPT). 
4    Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία, “XSTART”, θα  
     εµφανιστεί στο display. 
5.   Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας ξανά για να ενεργοποιηθεί η  

λειτουργία cross-band. 
6.   Για να  βγείτε από την λειτουργία cross-band ,πατήστε το SET πλήκτρο ξανά. 
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                                                                                       ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
1.  Κλείστε το ποµποδέκτη. 
2.  Πατήστε και κρατήστε το αριστερό [V/M] πλήκτρο κατά την διάρκεια    
     ανοίγµατος της µονάδας. 
3.  Περιστρέψετε το δεξί DIAL πλήκτρο για να επιλέξτε το µενού επαναφοράς. 
     SETMOD RESET:Επαναφέρει τις ρυθµίσεις του SET µενού στις εργοστασιακές 
     HYPER RESET:Καθαρίζει τις ρυθµίσεις της µνήµης HYPER στις  
     εργοστασιακές. 
     MEMORY RESET: Καθαρίζει τις ρυθµίσεις των συνήθης µνηµών στις  
     εργοστασιακές. 
     M-BANK RESET:  Καθαρίζει τις αναθέσεις των µνηµών στοίβας. 
     ALL RESET:Καθαρίζει όλες της µνήµες και άλλες ρυθµίσεις στις    
     εργοστασιακές.  
4.  Πατήστε το SET πλήκτρο  για να ολοκληρώσετε την διαδικασία επαναφοράς ,  
     αµέσως µετά την επιλογή σας στο βήµα τρία (πιο πάνω). 
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ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ     
Μπορείτε να µεταφέρετε όλα τα δεδοµένα αποθηκευµένα από ένα FT8800R σε ένα άλλο 
χρησιµοποιώντας την δυνατότητα κλονοποίησης. Αυτό χρειάζεται ένα καλώδιο 
ιδιοκατασκευής, το οποίο συνδέει τα δυο µηχανήµατα µεταξύ τους µέσω του βύσµατος 
data, όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. 
 
Για κλωνοποίηση µίας µονάδας σε µία άλλη χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία. 
 
1.  Εισάγετε το καλώδιο κλώνου στο DATA βύσµα  της κάθε µονάδας. 
2.  Κλείστε και τις δύο µονάδες µετά, πατήστε και κρατήστε το αριστερό [V/M]  
     πλήκτρο  σε κάθε µονάδα κατά την διάρκεια ανοίγµατος τους. 
3.  Περιστρέψετε το δεξί DIAL πλήκτρο  σε κάθε µονάδα για να επιλέξετε (CLONE  
     START), µετά πατήστε το πλήκτρο [SET]. To display θα εξαφανιστεί προς     
     στιγµήν και  τότε η ένδειξη  “CLONE”  θα εµφανιστεί στο display. 
4.  Στην προοριζόµενη µονάδα ,πατήστε το αριστερό [LOW] πλήκτρο. H ένδειξη 
      “CLONE-RX” θα εµφανιστεί στο display.  
5.   Tώρα  στη µονάδα πηγής, πατήστε  το αριστερό [V/M] πλήκτρο . Το “CLONE- 
      TX” ενδεικτικό θα παρουσιαστεί στο display, και η µεταφορά των δεδοµένων   
      θα αρχίσει. 
6.   Αν υπάρξει πρόβληµα κατά την διάρκεια της διαδικασίας ¨CLONE-ERROR¨, 
     θα παρουσιαστεί στο display, ελέγξτε τα καλώδια  και δοκιµάστε πάλι. 
7.   Αν η διαδικασία είναι επιτυχής τα ¨CLONE-RX¨ και ¨CLONE-TX¨ ενδεικτικά  
      θα  εξαφανιστούν. 
8.   Κλείστε τώρα και τους δύο ποµποδέκτες, αφαιρέστε τα καλώδια, τα κανάλια και  

τα δεδοµένα λειτουργίας και στα δύο µηχανήµατα είναι ίδια.  
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                                                                    ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Η µέθοδος µενού (¨SET¨) του FT8800R πού έχουµε αναφερθεί σε τµήµατα πολλών 
κεφαλαίων, είναι εύκολη να ενεργοποιηθεί και να οριστεί. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
διαµορφώσεις  ευρείας ποικιλίας παραµέτρων της µονάδας, µερικές από τις οποίες  δεν 
διευκρινίστηκαν προηγουµένως. Χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να 
ενεργοποιήσετε τη µέθοδο Μενού (¨SET¨). 
 
1. Πατήστε το πλήκτρο  [SΕΤ]  στιγµιαία για να µπείτε στη set µέθοδο. 
2. Περιστρέψετε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας για να επιλέξτε το στοιχείο 
    του µενού, το οποίο θα ρυθµιστεί.   
3. Πατήστε το DIAL πλήκτρο της κυρίως µπάντας στιγµιαία για να επιτρέψετε τη  
    ρύθµιση του επιλεγµένου στοιχείου από το µενού, µετά  περιστρέψετε το DIAL  
    πλήκτρο για να επιφέρετε την πραγµατική ρύθµιση. 
4. Μετά την ολοκλήρωση  των επιλογών σας και ρυθµίσεων πατήστε το DIAL  
    πλήκτρο της κυρίως µπάντας και κρατήστε το για ½ δευτερόλεπτο για να βγείτε  
     από τη µέθοδο  SET και να επανέλθετε στην κανονική λειτουργία.      
  

1) Ο χαρακτήρας “h” ο οποίος βρίσκεται µπροστά από τους  αριθµούς του µενού 
σηµαίνει “επέτρεψε την παροχή µεµονωµένων τιµών για κάθε κανάλι υπέρ µνήµης” . 
2) Ο χαρακτήρας “b” ο οποίος βρίσκεται µπροστά από τους  αριθµούς του µενού, σηµαίνει 
“επέτρεψε την παροχή µεµονωµένων τιµών για κάθε µπάντα λειτουργίας και mode(VFO , 
κανάλι µνήµης και κανάλι HOME). 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  

 
*1Εξαρτάται από την λειτουργία της µπάντας 
*2Εξαρτάται από την έκδοση του ποµποδέκτη 
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item  # ΣτοιχείοΜενου Λειτουργία ∆ιαθέσιµες τιµές Προεπιλεγµένα 
1        APO Επιλέγει το χρόνο αυτόµατης απενεργοποίησης  OFF /0.5H-12H    OFF 
2        ARS Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί  τη λειτουργία Automatic Shift 

του αναµεταδότη 
ON/OFF      *1 

3       ARTS Επιλέγει τη µέθοδο beep arts IN RNG/ALWAYS    ------- 
4       BAND Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τα όρια της µπάντας του vfo  

για την  παρούσα µπάντα 
BND ON /BNDOFF BND ON 

5       BEEP Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το βοµβητή BEPON/BEPOFF BEPON 
6    CLK.SFT  SFT.ON/SFT.OFF  
7    CWID  Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί  to identifier  του CW κατά την 

διάρκεια λειτουργίας του arts 
TXON  TXOFF TXOFF 

8    CWID W Αποθηκεύσει το χαρακτηριστικό κλήσης  στο identifier του 
CW   µέχρι 6 χαρακτήρες 

     ---------------    -------- 

9    DIMMER Θέτει το επίπεδο φωτισµού του display DIM1/DIM2/DIM3/OFF  DIM1 
10    DCS.COD Θέτει το κωδικό του dcs 104 standard dcs code 023 
11    DCS N/R Επιλέγει την κανονική η ανάστροφη  κωδικοποίηση του dcs TRX N/RX-R/TX-R /TRX-R TRX-N 
12    DSP SUB Επιλέγει το format του display της υποζώνης FREQ/CW-ID/DC-IN/OFF FREQ 
13    DTMF D Θέτει της αυτόµατης  κλήσης του dtmf  τον χρόνο 

καθυστέρησης  
50MS/250MS/450MS/750MS
/1000MS 

450MS 

14    DTMF S Θέτει  την ταχύτητα αποστολής, της αυτόµατης  κλήσης του 
dtmf   

50MS/75MS/100MS 50MS 

15    DTMF W Φορτώνει  τις µνήµες , της αυτόµατης  κλήσης του dtmf      --------- `------ 
16    HYPER Ενεργοποιεί / απερνεργοποιεί την δυνατότητα αυτόµατης 

εγγραφής για την υπέρ µνήµη 
MANUAL /AUTO MANUAL 

17      INET Επιλέγει την µέθοδο της σύνδεσης µε το ιντερνετ  INT.COD/INT-MEM INT.COD 
18    INET C Επιλέγει το αριθµό πρόσβασης  για WIRES λειτουργία  CODE 0-9 A/B/C 

D/E/F  
CODE 1 

19    INET M Επιλέγει τον αριθµό πρόσβασης  για µη WIRES λειτουργία  D-1-D-16  D-1 
20  KEY.MOD Επιλέγει την λειτουργία των πλήκτρων για την δεξιά µπάντα KEY1-KEY2 KEY1 
21     LOCK Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το κλείδωµα πλήκτρων και 

διακοπτών  
  ON/OFF OFF 

22   LOCKT Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί  το κλείδωµα toy PTT OFF/BAND-L/BAND-
R/BOTH 

OFF 

23      MIC Επιλέγει τον τύπο του µικροφώνου MH-48/MH-42 *2 
24    MUTE Επιλέγει το Audio mute mode OFF/TX/RX/(TX/RX) OFF 
25    NAME Αποθηκεύει ένα όνοµα για κάποια µνήµη ------ ------ 
26 PKT.SPD Ενεργοποιεί το κύκλωµα του Π/∆ και θέτει το Baud rate για 

το Packet 
1200BPS/9600BPS 1200BPS 

27   PKT,RXB Θέτει την µπάντα λήψη για την λειτουργία packet  MAIN/R-FIX/L-FIX MAIN 
28   PG P1 Προγραµµατίζει  την ανάθεση στο πλήκτρο  P1/ACC BAND 
29   PG P2  Προγραµµατίζει  την ανάθεση στο πλήκτρο  P2//P VFO/MR 
30   PG P3 Προγραµµατίζει  την ανάθεση στο πλήκτρο  P3/P1 TONE 
31   PG P4 Προγραµµατίζει  την ανάθεση στο πλήκτρο  P4/P2 

 
LOW 

32   RF SQL Ρυθµίστε το  ορίου του RF SQL  OFF/S2/S5/S9/S-FULL OFF 
33  RPT.MOD Θέτει την  κατεύθυνση του shift του αναµεταδότη RPT.OFF/PRT -/RPT+ RPT.OFF 
34   SCAN Επιλογή του SCAN-RESUME mode TIME BUSY TIME 
35   SCAN M Επιλογή του mode ανίχνευσης µνήµης MEM/MSM MEM 
36   SHIFT Θέτει το µέγεθος Shift του αναµεταδότη 0.00-99.50 MHz *1 
37  SKP MSM Μαρκάρετε τις µνήµες για το λίστα ανίχνευσης  OFF/SKIP/MSM OFF 
38   STEP Θέτει τα βήµατα του synthesizer 5.0k/10.0k/12.5k/15k/20.0k/ 

25.0k/50.0k 
*1 

39  SPCONT Επιλογή του µεγάφωνου EXT/OFF/INT.EXT/INT EXT 
40  TONE F Θέτει τους τόνους  CTCSS  50Standard CTCSS Tones 100 Hz 
41  TONE M Επιλέγει κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή  τόνου OFF/ENC/ENC/DEC/DCS OFF 
42     TOT Θέτει τον χρονοδιακόπτη του TIME OUT 1-30min/off 6 minute 
43   VFO.TR Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την δυνατότητα tracking του 

vfo 
ON/OFF OFF 

44   WID.NAR Μειώνει το gain toy µικροφώνου WIDE/NARROW WIDE 
45   X-RPT Ενεργοποιεί το Cross Band  αναµεταδότη        ------- ------- 
46      AM Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το AM mode ON/OFF OFF 
47 AUT.AM Επιλέγει την µέθοδο λήψης AUTO/OFF AUTO 



 

                                                                                        ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
                                                                                                                          

Μενού #1 [APO] 
Λειτουργία : Επιλέγει το χρόνο της αυτόµατης απενεργοποίησης  
∆ιαθέσιµες τιµές: OFF/ 0.5H –12.OH σε 0,5Η πολλαπλάσια  
Προεπιλεγµένη τιµή: OFF (Aπενεργοποιεί  το APO ) 
 
Μενού #2 [ARS] 
Λειτουργία : Ενεργοποιεί /  Απενεργοποιεί  το αυτόµατο shift  του αναµεταδότη 
∆ιαθέσιµες τιµές: ON/OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή: Εξαρτάται από την µπάντα λειτουργίας 
 
Μενού #3 [ARTS] 
Λειτουργία : Επιλέγει το µπίπ του ARTS 
∆ιαθέσιµες τιµές: IN.RNG/OUT.RNG 
IN.RNG :    Ενεργοποιεί την δυνατότητα ARTS: ένας δυνατός τόνος θα ακουστεί,  
                     όταν η µονάδα πρώτα εντοπίσει ότι είσαστε εντός ορίου και χαµηλός  
                     τόνος  όταν οι  άλλοι σταθµοί είναι εκτός ορίου. 
ALWAYS:  Ενεργοποιεί την δυνατότητα ARTS: ένας δυνατός τόνος θα ακουστεί. 
                     Κάθε φορά πού µια polling  εκποµπή λαµβάνεται από άλλους σταθµούς 
                     και ένας χαµηλός τόνος, όταν άλλοι σταθµοί είναι εκτός εµβέλειας.     
 
Μενού #4 [ BAND] 
Λειτουργία : Ενεργοποιεί /  Απενεργοποιεί το όριο του  VFO   της µπάντας   
∆ιαθέσιµες τιµές: BND.ON / BND.OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή: BND.ON 
 
BND.ON:      Όταν η συχνότητα του VFO φτάνει το υψηλότερο όριο της  
                       παρούσας µπάντας, η συχνότητα του VFO  θα µεταπηδήσει στο  
                       χαµηλό όριο της παρούσας µπάντας (ή και το αντίθετο). 
BND.OFF:    Όταν η συχνότητα του VFO φτάνει το υψηλότερο όριο της  
                       παρούσας µπάντας,  η συχνότητα του VFO  θα µεταπηδήσει στο  
                       χαµηλό όριο της επόµενης  µπάντας (ή και το αντίθετο). 
 
Μενού #5 [BEEP] 
Λειτουργία : Ενεργοποιεί /  Απενεργοποιεί τον βοµβητή 
∆ιαθέσιµες τιµές: BEP.ON / BEP.OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή: BEP.ON 
 
Μενού #6 [CLK.SFT] 
Λειτουργία : Μετατόπιση της συχνότητας ρολογιού του µικροεπεξεργαστή  
∆ιαθέσιµες τιµές: SFT.ON / SFT.OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή: SFT.OFF 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Μενού #7 [CWID]  
Λειτουργία : Ενεργοποιεί /Απενεργοποιεί τον προσδιοριστικό cw κατά την    
                       λειτουργία του  ARTS   
∆ιαθέσιµες τιµές: TX.ON /TX.OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή: TX.OFF 
 
Μενού #8 [CWID W] 
Λειτουργία :Αποθηκεύει το callsign στο προσδιοριστικό του cw, ως έξι χαρακτήρες. 
Βλέπε σελ 47 για λεπτοµέρειες. 
 
Μενού #9 [DIMMER] 
Λειτουργία : Ρυθµίζει το επίπεδο φωτεινότητας του display 
∆ιαθέσιµες τιµές: DIM1, DIM2, DIM3/OFF  
Προεπιλεγµένη τιµή: DIM1 
 
Μενού #10 [DCS.COD] 
Λειτουργία : Θέτει το κωδικό του DCS 
∆ιαθέσιµες τιµές: 104 στάνταρτ κωδικοί 
Προεπιλεγµένη τιµή: 023  
 
Μενού #11 [DCS.N/R] 
Λειτουργία : Επιλέγει τον κανονικό ή ανάστροφο κωδικό 
του  DCS 
∆ιαθέσιµες τιµές: ΤRΧ.Ν/RΧ.R/TΧ.R/ΤRΧ.R 
Προεπιλεγµένη τιµή:ΤRX.N  
 
Μενού #12 [DPS.SUB] 
Λειτουργία : Επιλέγει το format του display της υπό µπάντας 
∆ιαθέσιµες τιµές: FREQ/CWID/DC-IN/OFF   
Προεπιλεγµένη τιµή: FREQ 
FREQ : Εµφανίζει την συχνότητα της υπό µπάντας (διπλή λειτουργία) 
CWID : Εµφανίζει το CW ID 
DC-IN : Εµφανίζει την τάση DC του τροφοδοσίας 
OFF:     Καµία ένδειξη 
 
 
Μενού #13 [DTMF D] 
Λειτουργία : Θέτει το χρόνο καθυστερήσεις της αυτόµατης κλήσης DTMF 
∆ιαθέσιµες τιµές: 50MS/250MS/450MS/750MS/1000MS  
Προεπιλεγµένη τιµή:  450MS 
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                                                                                          ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Μενού #14 [DTMF S] 
Λειτουργία : θέτει την ταχύτητα αποστολής της αυτόµατης κλήσης DTMF 
∆ιαθέσιµες τιµές: 50MS(υψηλή)/75MS(µεσαία)/100MS(χαµηλή)(MS) 
Προεπιλεγµένη τιµή:50MS 
 
Μενού #15 [DTMF W] 
Λειτουργία : Φορτώνει τις µνήµες του DTMF,  βλέπε σελίδα 48 για λεπτοµέρειες 
 
Μενού #16 [HYPER] 
Λειτουργία : Ενεργοποιεί /Απενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτόµατης αποθήκευσης 
                       για την υπέρ µνήµη  
∆ιαθέσιµες τιµές: MANUAL/AUTO 
Προεπιλεγµένη τιµή:MANUAL 
MANUAL : Απενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτόµατης εγγραφής 
AUTO    : Ενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτόµατης εγγραφής. Τα δεδοµένα της υπέρ   
                  µνήµης αλλάζουν αυτόµατα, η σύνθεση της µονάδας έχει αλλάξει (όπως  
                  αλλαγή διαµόρφωσης, αλλαγή µπάντας).   
 
 
Μενού #17 [INET] 
Λειτουργία : Επιλέγει τη µέθοδο σύνδεσης µε το ιντερνέτ 
∆ιαθέσιµες τιµές: INT.COD/INT.MEM 
Προεπιλεγµένη τιµή:INT.COD 
INT.COD  : Θέτει την µέθοδο σύνδεσης µε το ιντερνέτ για WIRES πρόσβαση 
INT.MEM : Θέτει την µέθοδο σύνδεσης µε το ιντερνέτ για άλλα προσβάσιµα  
                      συστήµατα σύνδεσης µε το ιντερνέτ.    
 
 
Μενού #18 [INET C] 
Λειτουργία :Επιλέγει το αριθµό πρόσβασης (ψηφίο dtmf) για την λειτουργία WIRES 
∆ιαθέσιµες τιµές:CODE 0-9, CODE A,CODE B,CODE C ,CODE D,CODE E(*)/CODE 
F(/#) 
Προεπιλεγµένη τιµή:CODE 1 
 
Μενού #19 [INET M] 
Λειτουργία: Επιλέγει τον αριθµό πρόσβασης (κωδικό dtmf) για µη WIRES συστήµατα   
Ιντερνέτ. Βλέπε σελ 50 για λεπτοµέρειες  
∆ιαθέσιµες τιµές: d-1~d-16 
Προεπιλεγµένη τιµή:d-1 
 
Μενού #20 [KEY.MOD] 
Λειτουργία : Επιλέγει την λειτουργία πλήκτρων για τους διακόπτες δεξιάς µπάντας 
∆ιαθέσιµες τιµές: KEY1/KEY2 
Προεπιλεγµένη τιµή:KEY1 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Μενού #21 [LOCK] 
Λειτουργία :Ενεργοποιεί /Απενεργοποιεί την δυνατότητα κλειδώµατος των  
                      πλήκτρων 
∆ιαθέσιµες τιµές:ON/OFF  
Προεπιλεγµένη τιµή:OFF 
 
Μενού #22 [LOCKT] 
Λειτουργία : Ενεργοποιεί /Απενεργοποιεί την δυνατότητα κλειδώµατος  του PTT  
∆ιαθέσιµες τιµές: OFF/BAND R/BAND L/BOTH 
Προεπιλεγµένη τιµή:OFF 
OFF:          Ενεργοποιεί τον διακόπτη ptt 
BAND R:  Απενεργοποιεί τον διακόπτη ptt της δεξιάς µπάντας  
BAND L:  Απενεργοποιεί τον διακόπτη ptt της αριστερής µπάντας 
BOTH:      Απενεργοποιεί τον διακόπτη ptt και στις δύο 
 
Μενού #23 [MIC] 
Λειτουργία : Επιλέγει τον τύπο του µικροφώνου 
∆ιαθέσιµες τιµές: ΜΗ-48/ΜΗ-42 
Προεπιλεγµένη τιµή:εξαρτάται από την έκδοση του ασυρµάτου 
 
 
Μενού #24[MUTE] 
Λειτουργία : Επιλέγει την µέθοδο φίµωσης του ήχου 
∆ιαθέσιµες τιµές: OFF/TX/RX και ΤΧ/RΧ 
Προεπιλεγµένη τιµή:OFF 
OFF:      Απενεργοποιεί  την µέθοδο φίµωσης του ήχου 
TX:        Μειώνει το επίπεδο ήχου της sub µπάντας όταν µιλάτε στην κυρίως µπάντα 
RX :       Μειώνει το επίπεδο ήχου της sub µπάντας, όταν κάνετε λήψη στην κυρίως  
               µπάντα  
ΤΧ/RΧ:  Μειώνει το επίπεδο ήχου της sub µπάντας, όταν κάνετε λήψη ενός σήµατος  
               στην κυρίως µπάντα ή όταν µιλάτε 
 
 
Μενού #25[NAME] 
Λειτουργία :Αποθηκεύει µια αλφαριθµητική τιµή για ένα κανάλι µνήµης, βλέπε σελίδα 
33 για λεπτοµέρειες 
 
Μενού #26[PKT.SPD] 
Λειτουργία : Θέτει το κύκλωµα του ποµποδέκτη για την ταχύτητα του packet   
∆ιαθέσιµες τιµές: 1200 bps / 9600 bps 
Προεπιλεγµένη τιµή:1200 bps 
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                                                                                          ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Μενού #27 [PKT.RXB] 
Λειτουργία : Θέτει την µπάντα λήψη για λειτουργία PACKET 
∆ιαθέσιµες τιµές: MAIN/R-FIX/L-FIX 
Προεπιλεγµένη τιµή:MAIN 
MAIN:   PACKET µπορεί να λειτουργήσει στην κυρίως µπάντα 
R-FIX:   PACKET µπορεί να λειτουργήσει στην δεξιά µπάντα µόνο 
L-FIX:   PACKET µπορεί να λειτουργήσει στην αριστερή µπάντα µόνο 
 
Σηµείωση   Η µπάντα εκποµπής packet είναι ‘fix’ στην κυρίως µπάντα.  
 
Μενού #28 [PG P1] 
Λειτουργία :Προγραµµατίζοντας την ανάθεση του πλήκτρου [P1]/[ACC] του 
µικροφώνου. Βλέπε σελίδα 53 για λεπτοµέρειες. 
 
Μενού #29 [PG P2] 
Λειτουργία : Προγραµµατίζοντας την ανάθεση του πλήκτρου [P2]/[P] του µικροφώνου. 
Βλέπε σελίδα 53 για λεπτοµέρειες 
 
Μενού #30 [PG P3] 
Λειτουργία : Προγραµµατίζοντας την ανάθεση του πλήκτρου [P3]/[P1] του µικροφώνου. 
Βλέπε σελίδα 53 για λεπτοµέρειες 
 
Μενού #31 [PG P4] 
Λειτουργία : Προγραµµατίζοντας την ανάθεση του πλήκτρου [P4]/[P2] του µικροφώνου. 
Βλέπε σελίδα 53 για λεπτοµέρειες 
 
Μενού #32 [RF.SQL] 
Λειτουργία :Ρύθµιση του ορίου επιπέδου φίµωσης RF 
∆ιαθέσιµες τιµές: OFF/S-2/S-5/S-9/FULL 
Προεπιλεγµένη τιµή:OFF 
 
Σηµείωση  Αυτό το στοιχείο µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα και στις δύο µπάντες 
 
 
Μενού #33 [RPT.MOD] 
Λειτουργία :Θέτει  την κατεύθυνση shift του αναµεταδότη 
∆ιαθέσιµες τιµές: RPT.OFF/RPT-/RPT+ 
Προεπιλεγµένη τιµή:PRT.OFF(SIMP) 
 
Σηµείωση  Αυτό το στοιχείο µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα και στις δύο µπάντες 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Μενού #34 [SCAN] 
Λειτουργία :Επιλέγει τη µέθοδο επανάληψης της ανίχνευσης 
∆ιαθέσιµες τιµές: TIME/BUSY 
Προεπιλεγµένη τιµή:BUSY 
TIME: Η ανίχνευση θα σταµατήσει σε σήµα που λαµβάνει, και θα κρατήσει για 5  
             δευτερόλεπτα. Αν δεν ακυρώσετε την ανίχνευση εντός 5 δευτερολέπτων  
             η ανίχνευση θα επανέλθει ακόµα και αν οι σταθµοί είναι ενεργοί. 
BUSY: :Η ανίχνευση θα σταµατήσει σε σήµα που λαµβάνει, δύο δευτερόλεπτα 
              µετά την πτώση του φέρον σήµατος,  η ανίχνευση θα επανέλθει, λόγω του ότι 
              άλλοι σταθµοί έχουν σταµατήσει την εκποµπή,. 
 
Σηµείωση  Αυτό το στοιχείο µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα και στις δύο µπάντες 
 
 
Μενού #35 [SCAN M] 
Λειτουργία : Επιλέγει τη µέθοδο ανίχνευσης της µνήµης 
∆ιαθέσιµες τιµές: MEM/MSM 
Προεπιλεγµένη τιµή:MEM 
MEM : Επιτρέπει την ανίχνευση µνήµης  σε όλα τα κανάλια  
MSM :  Επιτρέπει την  ανίχνευση  µνήµης  σε «σηµειωµένα» κανάλια µόνο 
 
Μενού #36 [SHIFT] 
Λειτουργία : Θέτει το µέγεθος του shift  του αναµεταδότη 
∆ιαθέσιµες τιµές: 0.00 – 99.95 mhz ( 50 khz βήµα) 
∆εδοµένα: Εξαρτάται από την µπάντα λειτουργίας 
Σηµείωση  Αυτό το στοιχείο µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα και στις δύο µπάντες 
 
Μενού #37 [SKIP.MSM] 
Λειτουργία : Επιλέγει τι ενέργειες θα γίνουν σε ένα «σηµειωµένο» κανάλι µνήµης 
∆ιαθέσιµες τιµές: OFF/SKIP/MSM 
∆εδοµένα :OFF 
OFF :   Όλα τα κανάλια µνήµης θα ανιχνευτούν (τα «σηµειωµένα» θα αγνοηθούν).  
SKIP :  Η ανίχνευση θα προσπεράσει τα σηµειωµένα («SKIP») κατά την διάρκεια   
              της 
MSM : Η ανίχνευση θα  ‘σκανάρει’ µόνο τα σηµειωµένα (προνοµιακά) κανάλια,  κατά   
             την διάρκεια της 
 
Μενού #38 [STEP] 
Λειτουργία :θέτει τα βήµατα  του synthesizer 
∆ιαθέσιµες τιµές: 5k/10,0k/12.5k/15.0k/20.0k25.0k/50.0k 
∆εδοµένα: Εξαρτάται από την µπάντα λειτουργίας 
Σηµείωση  Αυτό το στοιχείο µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα και στις δύο µπάντες 
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                                                                                           ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Μενού #39 [SPCONT] 
Λειτουργία: Γίνεται επιλογή του ήχου για το  εξωτερικό µεγάφωνο (όταν  
                     χρησιµοποιείτε) 
∆ιαθέσιµες τιµές: EXT/OFF/INT.EXT/INT 
Προεπιλεγµένη τιµή:EXT 
EXT:          O ήχος κατευθύνεται στο εξωτερικό ηχείο (εσωτερικό είναι off)  
OFF :         O ήχος δεν κατευθύνεται (εσωτερικό και εξωτερικό ηχείο είναι off) 
INT.EXT:  O ήχος κατευθύνεται και στα δύο ηχεία   
INT :          O ήχος κατευθύνεται στο εσωτερικό ηχείο (εξωτερικό είναι off)   
 
Μενού #40 [TONE F] 
Λειτουργία : Θέτει την συχνότητα τον τόνων του CTCSS  
∆ιαθέσιµες τιµές: 50 standard  CTCSS 
Προεπιλεγµένη τιµή: 100 HZ 
Σηµείωση  Αυτό το στοιχείο µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα και στις δύο µπάντες 
 
 
Μενού #41 [TONE M] 
Λειτουργία : Επιλέγει τον τόνο του κωδικοποιητή/ και ή αποκωδικοποιητή    
∆ιαθέσιµες τιµές: OFF/ENC/ENC.DEC/DCS 
Προεπιλεγµένη τιµή:OFF 
ENC: CTCSS encoder 
ENC.DEC:  CTCSS encoder/decoder 
DCS: Digital code squelch encoder/decoder 
 
Μενού #42 [TOT] 
Λειτουργία :Θέτει το χρονοδιακόπτη Time-out 
∆ιαθέσιµες τιµές: 1-30 λεπτά/OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή:6 λεπτά 
 
Μενού #43 [VFO.TR] 
Λειτουργία :Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί  το vfo  
∆ιαθέσιµες τιµές: ON/OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή:OFF 
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 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΝΟΥ (¨SET¨)  
Μενού #44 [WID.NAR] 
Λειτουργία : Μειώνοντας την απολαβή του µικροφώνου (και deviation) 
∆ιαθέσιµες τιµές:WIDE/NARROW 
Προεπιλεγµένη τιµή:WIDE 
Σηµείωση  Αυτό το στοιχείο µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα και στις δύο µπάντες 
 
Μενού #45 [X-RPT] 
Λειτουργία : Θέτει την δυνατότητα cross-band αναµεταδότη σε ON και OFF, 
βλέπε σελίδα 56 για λεπτοµέρειες 
 
Μενού #46 [AM] 
Λειτουργία : Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί την διαµόρφωση AM  
∆ιαθέσιµες τιµές:ON/OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή:OFF 
 
Μενού #47 [AUT.AM] 
Λειτουργία :Επιλέγει τη διαµόρφωση της λήψης 
∆ιαθέσιµες τιµές:AUTO/OFF 
Προεπιλεγµένη τιµή:AUTO (AM στις αεροναυτικές συχνότητες, FM στις άλλες) 
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