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Περιεχόμενα συσκευασίας:
•  1 πομποδέκτης CT 790
•  1 κεραία υψηλής απολαβής
•  1 πακ μπαταριών λιθίου
•  1 επιτραπέζιο φορτιστή
•  1 κλιπ ζώνης
•  λουράκι καρπού

Συντήρηση
Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν και πρέπει να το φροντίσετε
ιδιαίτερα.Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την εγγύηση
και να απολαύσετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια.
•  Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον πομποδέκτη. Η χρήση από μη εξειδικευμένους τεχνικούς, 

μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον πομποδέκτη σας.
•  Μην φυλάσετε τον πομποδέκτη σας κάτω από τον ήλιο ή σε ζεστά μέρη.
•  Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν την ζωή των ηλεκρονικών συσκευών και να 

παραμορφώσουν ή λιώσουν μερικά πλαστικά.
•  Μην φυλάσετε τον πομποδέκτη σε σκονισμένα και βρώμικα μέρη.
•  Διατηρείτε τον πομποδέκτη στεγνό. Η βροχή ή η υγρασία θα διαβρώσουν τα ηλεκτρονικά 

κυκλώματα.
•  Εάν διαχέεται από τον πομποδέκτη σας μία ασυνήθιστη οσμή ή καπνός, απενεργοποιήστε 

αμέσως τον πομποδέκτη και αφαιρέστε τον φορτιστή ή την μπαταρία από τον πομποδέκτη.
•  Μην κάνετε εκπομπή χωρίς κεραία.

Κύρια χαρακτηριστικά
•  Dual Band, Διπλή Συχνότητα, Διπλή Οθόνη και Dual Αναμονή
•  Εύρος Συχνότητας: 144-146MHz & 430-440MHz (Rx / Tx). 
•  Κατάσταση λειτουργίας: U-V, V-V ήU-U διαθέσιμα
•  Ίδιο κανάλι: VHF T x & UHF Rx ή UHF T x & VHF Rx διαθέσιμα 
•  Κωδικοποίηση DTMF
•  Ψηφιακό ράδιο FM (76-108MHz)
•  Συχνότητα Σάρωσης CTCSS/DCS
•  Ισχύς εξόδου: 5W VHF /4W UHF
•  Κανάλι μνήμης: 128 κανάλια
•   Λειτουργία VOX
•  Λειτουργία χρονόμετρου
•  105 υπότονοι DCS και 50 υπότονοι CTCSS
•  Φωνητική Ειδοποίηση
•  Λειτουργία SOS
•  Επιλογή Wide/Narrow Bandwidth (25KHz / 12.5KHz)
•  Αριθμός καναλιού, Κανάλι + Συχνότητα ή Απεικόνιση ονόματος διαθέσιμα
• Αναστροφή Συχνότητας
•  Πολύ-λειτουργική Σάρωση
•  Λειτουργία Σάρωσης Προτεραιότητας
•  Λειτουργία Φακού
•  Βήμα (5/6.25/10/12.5/25KHz/50KHz/100KHz)
•  Επιλογή Υψηλής/Χαμηλής ισχύος (5W/1W)
•  Μπαταρία λιθίου υψηλής χωρητικότητας
•  Έξυπνος Φορτιστής
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•  Ρύθμιση εναρκτήριας Συχνότητας (0-69.950MHz)
•  Ρύθμιση Αλλαγής Κατεύθυνσης Συχνότητας
•  Κλείδωμα Απασχολημένου καναλιού
•  Ισχύς στην οθόνη (Battery-V/Πλήρης Οθόνη/Άλλα χαρακτηριστικά)
•  Φωνητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
•  Έναρξη και/ή Λήξη μπιπ ειδοποίησης εκπομπής
•  Ειδοποίηση εκπομπής μεγάλης διάρκειας
•  Κλείδωμα πληκτρολογίου (Αυτόματα/Χειροκίνητα)
•  Λειτουργία Προσθήκης Καναλιού Σάρωσης
•  Εναλλασσόμενη ισχύς Υψηλή/Χαμηλή κατά την εκπομπή
•  Προγραμματιζόμενο μέσω υπολογιστή
•  Λειτουργία Καλωδιακού κλώνου
•  Επαναρύθμιση (reset) Μενού/Καναλιού

Χειρισμός του πομποδέκτη
Οθόνη LCD
Στην οθόνη θα δείτε διάφορες ενδείξεις που δείχνουν την λειτουργία που έχετε επιλέξει. Μερικές 
φορές μπορεί να μη θυμάστε τι σημαίνουν αυτές οι ενδείξεις, ή πώς να τις επιλέξετε, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.
1.   Κλειδωμένο απασχολημένο κανάλι
2.   Υψηλή/Χαμηλή ισχύς εκπομπής
3.   Επιλεγμένη συχνότητα
4.   CTCSS
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5.   DCS
6.   Θετικό Split
7.   Αρνητικό Split
8.   Αναστροφή συχνότητας
9.   Dual band
10.  Λειτουργία VOX
11.  Σήμα λήψης στην Εναλλακτική Συχνότητα
12.  Δείκτης bandwidth
13.  Δείκτης επιπέδου μπαταρίας

14.  Αριθμός Μενού/καναλιού
15.  Αριθμός Μενού/καναλιού 
16.  Κλείδωμα πληκτρολογίου
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Πομποδέκτης

17.  Πλήκτρα Πάνω/κάτω
18.  Πληκτρολόγιο
19.  Πλήκτρο λειτουργίας
20.  Οθόνη LCD
21. Πλήκτρο Α/Β για Κύρια Συχνότητα
22.  Λυχνία λήψης
23.  Κεραία
24.  Λυχνία

25.  Μεταγωγέας κωδικοποίησης
26.  Διακόπτης ισχύος/ ρύθμιση έντασης
27.  Λυχνία εκπομπής
28.  Διακόπτης single/dual μπάντας
29.  Πλήκτρο εξόδου
30.  Αναστροφή συχνότητας/ πλήκτρο 

Σάρωσης (Scan)
31.  Πλήκτρο κλειδώματος/ χρονοδιακόπτης

32.  Πλήκτρο ΡΤΤ (push to talk)
33.  Πλάγιο πλήκτρο 1: Σάρωση/Λυχνία/

Κανάλι SOS/Ράδιο
34.  Πλάγιο πλήκτρο 2: οθόνη (παρατεταμένο 

πάτημα)/ φακός (σύντομο πάτημα)
35. Εξωτ. μικρομεγάφωνο/ βύσμα 

μικροφώνου
36.  Μάνδαλο μπαταρίας
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Γρήγορη Αναζήτηση
Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε κάθε Λειτουργία ή Παράμετρο. 
Κάνει γρήγορη αναζήτηση.

Διακόπτης Single/Dual Band
Πιέστε το πλήκτρο TDR
Single Band -------Dual Band

Γρήγορη Επανεκκίνηση του Πομποδέκτη
Ενώ είστε σε αναμονή, πιέστε MENU + το πλήκτρο A/B, στην οθόνη εμφανίζεται  “STEP”
Πιέστε το πλήκτρο MENU για επιβεβαίωση και ο πομποδέκτης θα κάνει επανεκκίνηση.

Διακόπτης Α/Β
Πατήστε το πλήκτρο Α/Β για να επιλέξετε επιλογή κύρια συχνότητα. Η συχνότητα που εμφανίζεται 
σαν βελάκι είναι η κύρια συχνότητα. Η συχνότητα χωρίς την ένδειξη τόξου είναι η εναλλακτική 
συχνότητα. Η κύρια συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπομπή και λήψη και η εναλλακτική 
συχνότητα είναι μόνο για λήψη. Όταν η εναλλακτική συχνότητα λαμβάνει, στην οθόνη εμφανίζεται 
η ένδειξη "S".

Πλήκτρο ΣΑΡΩΣΗ (SCAN)
Πιέστε ελαφρώς να θέσετε την Αντίστροφη Συχνότητα ΟΝ/OFF ενώ πιέστε για 2 δευτερόλεπτα για 
να ενεργοποιήσετε τη σάρωση.

Πλάγιο πλήκτρο 2
Πιέστε ελαφρώς για να ΑΝΟΙΞΕΤΕ/ΣΒΗΣΕΤΕ τη λυχνία ενώ πιέστε για 2 δευτερόλεπτα για να 
θέσετε το Squelch ON.
 
Τόνος ριπής 1750Ηz
Μερικές φορές, ο τόνος ριπής 1750Ηz απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στους σταθμούς 
αναμεταδότες (οι περισσότεροι αναμεταδότες στην Γερμανία και την Αυστρία χρειάζονται αυτό τον 
τόνο πρόσβασης). Αυτός ο πομποδέκτης έχει τον τόνο ριπής 1750Ηz για να σας βοηθήσει.
Τρόπος χρήσης1750Ηz
Κατά την εκπομπή, πατήστε το πλάγιο πλήκτρο PF1 που βρίσκεται παράλληλα με το ΡΤΤ. Ο  
πομποδέκτης θα εκπέμψει τόνο ριπής 1750Ηz. Ο χρόνος πατήματος του πλάγιου πλήκτρου 
καθορίζει τη διάρκεια εκπομπής του τόνου ριπής 1750Ηz. Απελευθερώστε το πλάγιο πλήκτρο 
PF1 για να διακόψετε την εκπομπή του τόνου ριπής 1750Ηz. Οι περισσότεροι αναμεταδότες 
χρειάζονται ½ με 1 δευτερόλεπτο.
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Τρόπος Λειτουργίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Όταν ο πομποδέκτης βρίσκεται σε dual αναμονή (εμφανίζεται TDR), η συχνότητα που 

απεικονίζεται από το τόξο είναι η κύρια συχνότητα (=αρχικό επίπεδο), η άλλη είναι η εναλλακτική 
συχνότητα (=δεύτερο επίπεδο). Όταν η εναλλακτική συχνότητα λαμβάνει, στην LCD οθόνη 
απεικονίζεται " S ". Σε dual αναμονή, η κύρια συχνότητα χρησιμοποιείται για εκπομπή ενώ η 
εναλλακτική μόνο για λήψη.

- Ρύθμιση Κύριας Συχνότητας: Σε dual αναμονή, πιέστε το πλήκτρο Α/Β για να επιλέξετε την 
κύρια συχνότητα. 

Ο πομποδέκτης με συχνότητα dual και με λειτουργία απεικόνισης dual, μπορεί να απεικονίσει δύο 
διαφορετικές RX και ΤΧ συχνότητες ταυτόχρονα κατά τη λειτουργία Συχνότητα, καθώς επίσης να 
απεικονίσει δύο διαφορετικές συχνότητες καναλιών και σχετικές παραμέτρους ταυτόχρονα κατά 
την λειτουργία Κανάλι.
- Κατά τη λειτουργία Συχνότητα/Κανάλι, μπορείτε να μεταβείτε στις Band Α και Β μέσω του 

πλήκτρου Α/Β. Αν δείχνει Α, όλες οι λειτουργίες του καναλιού ή της συχνότητας είναι στην 
μπάντα Α, ενώ αν δείχνει Β λειτουργεί στην μπάντα Β.

- Κατά τη λειτουργία Συχνότητα: οι παρακάτω 9 λειτουργίες μπορούν να τεθούν εξίσου και 
στις δύο μπάντες Α και Β - βήμα συχνότητας, ισχύς εξόδου, επίπεδο squelch, bandwidth 
καναλιού, CTCSS, DCS, αλλαγή διεύθυνσης Συχνότητας, Εναρκτήρια συχνότητα και λειτουργία 
απεικόνισης καναλιού.

- Κατά τη λειτουργία Κανάλι: είναι λάθος να θέσετε τις παρακάτω επτά λειτουργίες και στις δύο 
μπάντες Α και Β: εκπομπή βήματος ισχύος εξόδου, CTCSS, DCS, bandwidth καναλιού, βήμα 
συχνότητας, αλλαγή διεύθυνσης συχνότητας και Εναρκτήρια συχνότητα.

Ρύθμιση βήματος συχνότητας (STEP) ------ MENU 1
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+1, στην οθόνη εμφανίζεται “STEP”
Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται ένδειξη “12.50K”, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το 
επιθυμητό βήμα, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε 
στην κατάσταση αναμονής.
Ο πομποδέκτης έχει επτά διαθέσιμα βήματα συχνότητας: 5.00KHz, 6.25ΚΗz, 10.00KHz, 12.50KHz, 
25.00KHz, 50.00KHz και100KHz.

Ρύθμιση Επιπέδου Φίμωσης (Squelch) (SQL-LE) ------ MENU 2
Αυτή η λειτουργία επισημαίνει ότι πρέπει να ανοίξετε τη φίμωση (squelch) όταν το σήμα είναι 
δυνατό ενώ να κλείσετε τη φίμωση (squelch) όταν το σήμα είναι αδύναμο. Η καλύτερη ρύθμιση 
είναι στο επίπεδο όπου ο θόρυβος εξαφανίζεται σε κανάλι που δεν χρησιμοποιείται. Αν ρυθμίσετε 
το επίπεδο πολύ ψηλά υπάρχει πιθανότητα να μη λάβετε τα αδύναμα σήματα, ενώ αν το ρυθμίσετε 
πολύ χαμηλά μπορεί να λάβετε θορύβους ή άλλο ανεπιθύμητο σήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο πομποδέκτης έχει δέκα (0-9) διαθέσιμα επίπεδα και 0 σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξετε τη φίμωση 
(squelch), από τα επίπεδα 1 έως 9 διαφαίνονται τα διαφορετικά επίπεδα μείωσης θορύβου. 
Όσο ψηλότερο επίπεδο τόσο μεγαλύτερη η φίμωση (squelch). Κατά συνέπεια, η ένταση του 
λαμβανόμενου σήματος υψηλότερη.

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+2, στην οθόνη εμφανίζεται “SQL-LE”
Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη  "5", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο φίμωσης (squelch) ,στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση. Πατήστε 
ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
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Ρύθμιση Εξοικονόμησης Μπαταρίας (SAVE) ------ MENU 3
Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, αυτή η λειτουργία μπορεί σε συγκεκριμένο χρόνο να κλείσει τα 
κυκλώματα του δέκτη που δεν χρησιμοποιούνται και στη συνέχεια να ανοίξει για να ελέγξει το σήμα 
και να συνεχίσει τη λειτουργία του.
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+3, στην οθόνη εμφανίζεται “SAVE”
Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "ON", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε αν θα 
ανοίξετε/κλείσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, πιέστε MENU για επιβεβαίωση και 
πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση Ισχύος Εκπομπής (TXP) ------ MENU 4
Σε λειτουργία Συχνότητα, πιέστε MENU+4, στην οθόνη εμφανίζεται “TXP”
Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "HIGH", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε υψηλή/ 
χαμηλή (HIGH/LOW) ισχύς, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση και πατήστε ΕΧΙΤ για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Ο πομποδέκτης έχει επιλογές ισχύος εξόδου 5W και 1W. Η ισχύς εξόδου εκπομπής μπορεί να 
εναλλαχθεί σε υψηλή/χαμηλή προσωρινά. Κατά την εκπομπή, πιέστε το πλήκτρο TDR το οποίο 
μπορεί να εναλλάσσει την ισχύ εξόδου (εναλλαγή μεταξύ υψηλής και χαμηλής ισχύος). Προτού 
κλείσετε, αυτή που κλείνεται είναι η ισχύς εξόδου. Θα επαναλάβει την προηγούμενη ισχύ όταν 
ανοιχτεί ο πομποδέκτης ξανά.

Ρύθμιση Έναρξης/Λήξης Φωνητικής Ειδοποίησης εκπομπής (RO-
GER) ------ MENU 5
Αυτή η ρύθμιση αφορά την επιλογή του τρόπου φωνητικής ειδοποίησης εκπομπής:
- OFF: απενεργοποίηση λειτουργίας, χωρίς κάποια φωνητική ειδοποίηση.
- BOT: πατήστε PTT, φωνητική ειδοποίηση κατά την έναρξη εκπομπής
- EOT: απελευθερώστε το PTT, φωνητική ειδοποίηση κατά τη λήξη εκπομπής.
- BOTH: πατήστε και απελευθερώστε το PTT, φωνητική ειδοποίηση

- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+5, στην οθόνη εμφανίζεται “ROGER”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε 

OFF/BOT/EOT/BOTH, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πατήστε ΕΧΙΤ για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Εκπομπή Μεγάλης Διάρκειας (Transmit over Timer) (TOT) ------ MENU 6
Το ΤΟΤ έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την πολύωρη εκπομπή των πομποδεκτών. Όταν η 
χρήση του ξεπερνά τον προκαθορισμένο χρόνο, η εκπομπή θα σταματήσει και θα ακουστεί ένας 
ειδοποιητικός ήχος. Ο πομποδέκτης μπορεί να ρυθμιστεί σε 40 επίπεδα για 15 δευτερόλεπτα το 
καθένα, μεταξύ 15 και 600 δευτερολέπτων.
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+6, στην οθόνη εμφανίζεται “TOT”
Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "60", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο εκπομπής, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση και πατήστε ΕΧΙΤ για 
να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση VOX (VOX) ------ MENU7
Όταν μιλάτε στο μικρόφωνο , ο πομποδέκτης μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία εκπομπής 
(αν το VOX είναι ενεργοποιημένο).
Καθώς το VOX θα κάνει έλεγχο της φωνής, είναι η εκπομπή θα καθυστερεί λίγο και η αρχική 
πρόταση ή μέρος της πρότασης μπορεί να μην εκπεμφθεί.
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- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+7, στην οθόνη εμφανίζεται “VOX”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται "OFF", πιέστε ▲/▼ για να κλείσετε το VOX ή για να 

επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο VOX (1-10), στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση και 
πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Σε μεγαλύτερο επίπεδο VOX , θα χρειαστεί μεγαλύτερη ένταση στην ομιλία. Σε θορυβώδεις 
χώρους μπορεί να είναι απαραίτητο ψηλό επίπεδο vox ενώ αντίθετα, σε ήσυχο περιβάλλον μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί χαμηλό επίπεδο vox.

Ρύθμιση ευρείας και περιορισμένης μπάντας (WN) ------ MENU 8
Το εύρος της διαμόρφωσης (bandwidth) του πομποδέκτη (σε κατάσταση εκπομπής και λήψης) 
εξαρτάται από την επιλογή wide (ευρύ) και narrowband (περιορισμένο) συστήματα FM. Όλα τα 
συστήματα που χρησιμοποιούν διαυλοποίηση 25 kHz και υψηλότερα συστήματα, χρησιμοποιούν 
wide (bandwidth) ενώ συστήματα με διαυλοποίηση 12,5 KHz χρησιμοποιούν narrow 
διαμόρφωση.
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+8, στην οθόνη εμφανίζεται “WN”
Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "WIDE", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε WIDE/
NARROW bandwidth, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση και πατήστε ΕΧΙΤ για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

Ρύθμιση άμεσης Φωνής (VOICE) ------ MENU 9
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+9, στην οθόνη εμφανίζεται “VOICE”

Ρύθμιση της ειδοποίησης Εκπομπής Μεγάλης διάρκειας (TOA) ------ 
MENU10
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΤΟΑ, όταν η εκπομπή σας φτάσει το προεπιλεγμένο ΤΟΤ(transmit 
over time), θα δραστηριοποιηθεί ο πομποδέκτης και θα ανάψει η ένδειξη ΤΧ. 
Ο πομποδέκτης μπορεί να τεθεί στα επίπεδα ΤΟΑ από 1έως 10 με 1 δευτερόλεπτο το καθένα. Το 
1 δευτερόλεπτο αφορά την ειδοποίηση του πομποδέκτη 1 δευτερόλεπτο πριν η εκπομπή φτάσει 
στο ΤΟΤ.
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+10, στην οθόνη εμφανίζεται “TOA”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "5", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε 

OFF/Επίπεδα 1~10, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση και πατήστε ΕΧΙΤ για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

Λειτουργία ειδοποίησης Beep (BEEP) ------ MENU 11
Η λειτουργία ειδοποίησης beep ενημερώνει για τις πιστοποιημένες λειτουργίες, λάθος λειτουργίες 
ή δυσλειτουργίες. 
Εμείς σας προτρέπουμε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποφύγετε οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία.
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+11, στην οθόνη εμφανίζεται “BEEP”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται "ON", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ON/OFF της 

λειτουργίας ειδοποίησης beep, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση και πατήστε ΕΧΙΤ 
για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση Power-on Message (PONMSG) ------ MENU 12
Η ρύθμιση Power-on Message έχει τις παρακάτω επιλογές:
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OFF: Πλήρης οθόνη
BATT-V: εμφάνιση της τρέχουσας τάσης μπαταρίας
MSG: εμφάνιση καλωσορίσματος  "WELCOME"

- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+12, στην οθόνη εμφανίζεται “PONMSG”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται "OFF", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε OFF/BATT-V/

MSG, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα Απασχολημένου Καναλιού (Busy Channel Locked )(BCL) 
------ MENU 13
Αυτή η λειτουργία υπάρχει για να αποφεύγονται οι παρεμβολές από άλλες συνομιλίες στο κανάλι. Αν 
επιλέξετε BCL και το επιλεγμένο κανάλι είναι απασχολημένο, και πατήσετε [ΡΤΤ], ο πομποδέκτης 
δεν θα μπορεί να εκπέμψει. Μπορείτε να εκπέμψετε μόνο αν το κανάλι είναι ελεύθερο.
- Σε λειτουργία συχνότητας, πιέστε MENU+13, στην οθόνη εμφανίζεται “BCL”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ΟΝ/

OFF της λειτουργίας, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση 
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση Κλειδώματος Πληκτρολογίου (AUTOLK) ------ MENU 14
Ο πομποδέκτης διαθέτει αυτόματο κλείδωμα (Auto-lock )και χειροκίνητο κλείδωμα(Manual-lock).
ON: Ενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου, θα κλειδώσει αυτόματα αν δεν 
υπάρξει καμία χρήση του για 15 δευτερόλεπτα. Πατήστε το πλήκτρο  για περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
OFF: Απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χειροκίνητο κλείδωμα: σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο  για περισσότερο από 
2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ενώ πατήστε πάλι το πλήκτρο  για 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να το ξεκλειδώσετε.

- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+14, στην οθόνη εμφανίζεται “AUTOLK”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται "OFF", πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ΟΝ/OFF της 

λειτουργίας, στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση
- Πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση Λήψης CTCSS (R-CTCSS) ------ MENU 15
Ρυθμίζοντας το CTCSS/DCS μπορούν να αγνοηθούν ανεπιθύμητα σήματα από άλλα μέλη που 
χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα.
Η συνομιλία με άλλα μέλη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον ίδιο κωδικό CTCSS/DCS.
- Σε λειτουργία Συχνότητα, πιέστε MENU+8, στην οθόνη εμφανίζεται “R-CTC”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF", πιέστε ▲/▼ για να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή για να επιλέξετε κωδικό CTCSS 67.0Hz έως 254.1Hz
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
O πομποδέκτης διαθέτει 50 ομάδες CTCSS, δείτε παράρτημα (1) σελίδα συχνότητας CTCSS.
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Ρύθμιση Εκπομπής CTCSS (T-CTCSS) ------ MENU 16
Για ειδικές λειτουργίες του αναμεταδότη, μπορεί να χρειαστεί πάντα να χρησιμοποιείτε κάποιο 
συγκεκριμένο υπότονο CTCSS κατά τις εκπομπές σας.
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+16, στην οθόνη εμφανίζεται ”T-CTC” 
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF", πιέστε ▲/▼ για να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή για να επιλέξετε κωδικό CTCSS 67.0Hz έως 254.1Hz
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
O πομποδέκτης διαθέτει 50 ομάδες CTCSS, δείτε παράρτημα (1) σελίδα συχνότητας CTCSS.

Ρύθμιση Λήψης DCS (R-DCS) ------ MENU 17
- Σε λειτουργία Συχνότητα, πιέστε MENU+18, στην οθόνη εμφανίζεται “R-DCS”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF",
- πιέστε ▲/▼ για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή για να επιλέξετε κωδικό DCS D023N έως 

D754I
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
O πομποδέκτης διαθέτει 105 ομάδες DCS, δείτε παράρτημα (2) σελίδα συχνότητας DCS.Σε αυτό, 
το DXXXN (μεταξύ D023N έως D754N) αφορά Θετικό κωδικό ενώ το DXXXI  (μεταξύ D023I και 
D754I) αφορά Αρνητικό κωδικό.

Ρύθμιση Εκπομπής DCS (T-DCS) ------ MENU 18
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+18, στην οθόνη εμφανίζεται”T-DCS”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF"
- πιέστε ▲/▼ για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή για να επιλέξετε κωδικό DCS D023N έως 

D754I
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, 
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
O πομποδέκτης διαθέτει 105 ομάδες DCS, δείτε παράρτημα (2) σελίδα συχνότητας DCS.Σε αυτό, 
το DXXXN (μεταξύ D023N έως D754N) αφορά Θετικό κωδικό ενώ το DXXXI  (μεταξύ D023I και 
D754I) αφορά Αρνητικό κωδικό.

Ρύθμιση λειτουργίας Scan (SC-REV) ------ MENU 19
Αυτός ο πομποδέκτης διαθέτει τρείς επιλογές σάρωσης:
TO: Κατά τη λήψη σημάτων, θα ξεκινήσει τη σάρωση όταν δεν θα γίνεται χρήση για 5 
δευτερόλεπτα.
CO: Θα σταματήσει τη σάρωση κατά την λήψη σημάτων, ενώ θα συνεχίσει τη σάρωση αφού 
εξαφανιστεί το σήμα για 3 δευτερόλεπτα.
SE: Κατά τη λήψη θα σταματήσει τη σάρωση.
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+19, στην οθόνη εμφανίζεται “SC-REV”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "ΤO", 
- πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε λειτουργία σάρωσης  TO/CO/SE, 
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, 
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση Scan/Lamp/SOS-CH/Λειτουργία πομποδέκτη στο πλήκτρο1 
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------ MENU 20
Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες διαθέσιμες στο πλάγιο πλήκτρο 1 στον πομποδέκτη:
SCAN: Λειτουργία Σάρωση (Scan) 
LAMP: Λειτουργία Lamp 
SOS-CH: Λειτουργία                              
SOS  RADIO: Λειτουργία FM radio  
OFF: Απενεργοποίηση Λειτουργιών

1. Λειτουργία Σάρωση (Scan):
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το Πλάγιο Πλήκτρο 1 για να εισάγετε τη λειτουργία Σάρωση 

(Scan) (η λειτουργία scan μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του  MENU+19 - Ρύθμιση λειτουργίας 
Scan), πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε τη σάρωση.

- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU+20, στην οθόνη εμφανίζεται “PF1”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση,
- πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε SCAN ,στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση,
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

2. Λειτουργία LAMP:
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλάγιο πλήκτρο 1 για να ανάψετε τη Λυχνία (Lamp), 
        πατήστε πάλι για να τη σβήσετε.
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  MENU+20 , στην οθόνη εμφανίζεται “PF1”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε LAMP , 
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, 
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

3. SOS-CH (λειτουργία SOS):
Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να εκπέμψει τα "wu...wu..." σήματα SOS προς τα έξω μέσω του 
ορισμένου καναλιού ή της συχνότητας σε Μπάντα Α ή Μπάντα Β , εν τω μεταξύ ,ο πομποδέκτης 
θα ηχήσει "wu...wu..." και θα αναβοσβήσει η λυχνία. Θα εκπέμπει σήματα κάθε 5 λεπτά, διάρκειας 
10 δευτερολέπτων το κάθε ένα.
- Καθώς εκπέμπεται σήμα SOS, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για έξοδο. 
- Κατά το διάστημα της εκπομπής, αν εμφανιστεί μεταφορικό σήμα, αρχίζει η λήψη, αφού 

εξαφανιστεί το μεταφορικό σήμα, ο πομποδέκτης θα συνεχίσει την εκπομπή SOS-CH (λειτουργία 
SOS). Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για έξοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση που η συχνότητα SOS-CH που θέσατε δεν είναι η κύρια συχνότητα. Όταν εισάγεται 
η λειτουργία συναγερμού SOS,ο πομποδέκτης θέτει αυτόματα τη SOS-CH ως κύρια συχνότητα 
και δεν ξαναχρησιμοποιείται.
- Παρακαλώ πιέστε το πλήκτρο A/B για επανεκκίνηση της κύριας συχνότητας.
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  MENU+20, στην οθόνη εμφανίζεται”PF1”            
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το υπομενού SOS-CH, στην 

οθόνη εμφανίζεται ”SOS-CH”,
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε Μπάντα Α ή Μπάντα 

Β, έπειτα πατήστε MENU για επιβεβαίωση. Από τον πομποδέκτη θα ηχήσει "wu...wu..." , εν τω 
μεταξύ αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ/ΦΛΑΣ, που σημαίνει ότι η λειτουργία SOS-CH έχει 
ενεργοποιηθεί.

Μέσω της παραπάνω ρύθμισης, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλάγιο πλήκτρο PF1, για 
να εκπέμψετε σήμα SOS.
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4. Λειτουργία RADIO (Μετάδοση FM):
- Ενεργοποιήστε το Ράδιο: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το Πλάγιο Πλήκτρο 1 για την 

ενεργοποίηση. Στην οθόνη εμφανίζεται “145.025 87.000” .Θα κάνει αυτόματη αναζήτηση 
στους σταθμούς ράδιο όταν θα αναβοσβήνει πράσινο φως και δεν θα σταματήσει μέχρι να 
ολοκληρωθεί η αναζήτηση. Μπορείτε να ακούσετε ράδιο.

- Συντονίστε τους σταθμούς ραδιοφώνου: Κατά τη λειτουργία Radio, πιέστε το πλήκτρο  
SCAN*, ο πομποδέκτης θα συντονίσει αυτόματα τους σταθμούς και ταυτόχρονα θα αναβοσβήνει 
το πράσινο φως, θα σταματήσει ο συντονισμός όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση σταθμών. 
Μπορείτε επίσης να πιέσετε ▲/▼ για να αλλάζετε σταθμούς.

- Αποθήκευση των σταθμών: Κατά την αναζήτηση των σταθμών, πατήστε MENU, στην οθόνη 
εμφανίζεται”SAVE?”, έπειτα μπορείτε να εισάγετε έναν κωδικό αριθμό από τα πλήκτρα 1 έως 
9. Ο σταθμός θα αποθηκευτεί στο τσιπ του πομποδέκτη και θα μπορείτε να ακούσετε αυτό το 
σταθμό την επόμενη φορά.

Ο πομποδέκτης έχει δύο ομάδες αποθήκευσης καναλιών ράδιο. Κατά την αποθήκευση, 
προκαθορισμένο είναι η 1η  ομάδα αποθήκευσης.
Παράδειγμα:
- αν θέλετε να αποθηκεύσετε την 88.1MHz στην 1η  ομάδα Κανάλι 8, απλά πατήστε το πλήκτρο 

MENU +8. 
- αν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτή τη συχνότητα στη 2η  ομάδα Κανάλι 8,πρώτα, θα πρέπει να 

επιλέξετε τη 2η ομάδα αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο ,στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
ένδειξη  “TEAM2” , τότε μεταβείτε στη 2η αποθήκευση, πιέστε το πλήκτρο MENU +8 key για να 
αποθηκεύσετε στη 2η ομάδα Κανάλι 8.

Για τον αποθηκευμένο σταθμό, κατά τη λειτουργία Radio, πατήστε από τα πλήκτρα 1 έως 9 για τον 
ακούσετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο # για να επιλέξετε τους αποθηκευμένους σταθμούς στην 
1η και 2η αποθήκευση.
- Έξοδος από το Ράδιο: Πιέστε το Πλάγιο Πλήκτρο1 ξανά για την έξοδο από τη λειτουργία 

ράδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν ακούτε ράδιο, η τρέχουσα συχνότητα ή το τρέχον κανάλι λειτουργούν ακόμη. Μόλις ληφθούν 
σήματα, ο πομποδέκτης θα μεταβεί σε κατάσταση επικοινωνίας. Όταν εξαφανιστούν τα σήματα για 
5 δευτερόλεπτα επιστρέφει στη λειτουργία Radio.

- Όταν ακούτε ράδιο, πιέστε το πλήκτρο EXIT για να ελέγξετε τη συχνότητα σε αναμονή.
- Πιέστε PTT για να εκπέμψετε 5 δευτερόλεπτα αργότερα θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία 

Radio.

Τρόπος Λειτουργίας (CH-MDF)  ------ MENU 21
Ο πομποδέκτης έχει δύο διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας:
- Λειτουργία Συχνότητα (Frequency)(FREQ)
- Λειτουργία Κανάλι (Channel) 
Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες λειτουργίες Κανάλι (Channel):
- Κανάλι (Channel) (CH)                                             
- Αριθμός Συχνότητα + Κανάλι(CH FREQ)   
- Όνομα Κανάλι(Channel) (NAME)

Για να θέσετε εναλλακτικό κωδικό μέσω λογισμικού προγραμματισμού CT 790
“Αποδεκτός” ή “μη αποδεκτός” κωδικός μπορεί να καθορίσει αν ένας χρήστης μπορεί ή όχι να 
επιλέξει ανάμεσα στη λειτουργία Κανάλι ή Συχνότητα. Με “μη αποδεκτό” κωδικό, ο χρήστης μπορεί 
οποιαδήποτε στιγμή να επιλέξει ανάμεσα σε αυτούς τους τρόπους λειτουργίας, με έναν “αποδεκτό” 
κωδικό ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή κωδικό ειδάλλως δεν μπορεί να αλλάξει τρόπο  
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λειτουργίας.
Αυτό είναι χρήσιμο αν ο χρήστης δουλεύει σε συγκεκριμένα κανάλια τα οποία έχουν προγραμματιστεί 
από τεχνικό προηγούμενη φορά. Τέτοιου είδους χρήστης δεν μπορεί να κάνει κάποιο λάθος- 
μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα κανάλια που έχουν προγραμματιστεί για εκείνον.
Θέτοντας Κωδικό με έξι μηδενικά ψηφία "0" δεν είναι αποδεκτός (αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία 
εναλλακτικού κωδικού είναι κλειστή) 

Θέτοντας έναν κωδικό που τα ψηφία δεν είναι όλα  "0" (λιγότερες από 6 φορές “0”) είναι ένας 
πιθανός αποδεκτός κωδικός.

Η εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ Συχνότητας (Frequency) (FREQ) και Καναλιού (Channel) είναι 
εφικτή:
- με “μη αποδεκτό” κωδικό: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε  MENU +21 , στη συνέχεια 

πατήστε ▲/▼ για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας και πατήστε MENU για επιβεβαίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία Κανάλι (Channel) και η λειτουργία ονόματος καναλιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο μετά την αποθήκευση ενός τουλάχιστον καναλιού και ενός ονόματος καναλιού.

Ρύθμιση αυτόματου φωτισμού οθόνης (ABR) ------ MENU 22
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU + 22, στην οθόνη εμφανίζεται ”ABR”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "ON", 
- πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ON/OFF της λειτουργίας αυτόματου φωτισμού οθόνης, 
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση 

αναμονής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν η λειτουργία τεθεί στο "ON" για την ενεργοποίηση του αυτόματου φωτισμού οθόνης, αυτό 
συνεπάγεται ότι μόνο όταν πιέζετε το πλήκτρο αριθμού ότι ο φωτισμός ανάβει. Ο φωτισμός οθόνης 
κλείνει κατά την εκπομπή ή τη λήψη.

Συντόμευση διακόπτη για τις λειτουργίες Συχνότητα (Frequency) και 
Καθαρό Κανάλι (Pure Channel)
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο MENU + TDR για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας. 
Χωρίς κωδικό (password), μπορείτε να την αλλάξετε άμεσα. 
Ειδάλλως, θα πρέπει να εισάγετε πρώτα τον κωδικό.

Ρύθμιση Εναρκτήριας Συχνότητας (OFF-SET) ------ MENU23
Η εναρκτήρια συχνότητα αφορά τη διαφορά μεταξύ της συχνότητας Tx και Rx για αναμεταδότη 
λειτουργίας Semiduplex. Το εύρος της εναρκτήριας συχνότητας του πομποδέκτη είναι μεταξύ 
0 και 69.950MHz. Για ερασιτεχνική χρήση, είναι στάνταρ τα 600 KHz στα VHF, για εμπόρους 
είναι στάνταρ τα 4,6 ΜΗz στα VHF. Τα ερασιτεχνικά UHF χρησιμοποιούν διαφορετικά στάνταρ 
(7.6ΜΗz στη Γερμανία/Αυστρία, 1.6 ΜΗz σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες) και για εμπορική χρήση 
είναι 10ΜΗz.
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU + 23, στην οθόνη εμφανίζεται “OFFSET”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε εναρκτήρια συχνότητα ή να  

εισάγετε την εναρκτήρια συχνότητα απευθείας από το πληκτρολόγιο, στη συνέχεια πιέστε 
MENU για επιβεβαίωση, πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση της μετατόπισης διεύθυνσης συχνότητας και της εναρκτήριας συχνότητας μόνο στη 
λειτουργία Συχνότητα (Frequency), τόσο για τη λήψη όσο και για την εκπομπή σε διαφορετικές 
συχνότητες.
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Βήματα λειτουργίας:
1. Θέστε τη συχνότητα λειτουργίας
2. Θέστε τη μετατόπιση διεύθυνσης συχνότητας και την εναρκτήρια συχνότητα.
Παράδειγμα: Κατά τη λειτουργία Συχνότητα, ο πομποδέκτης πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητα 
λήψης 450.025MHz και συχνότητα εκπομπής 460.026MHz
- Κατά τη λειτουργία Συχνότητα, εισάγετε 450025 
- στη συνέχεια πατήστε MENU + 24 + MENU για να επιλέξετε θετική διεύθυνση (+), 
- πατήστε MENU + EXIT, 
- έπειτα πατήστε MENU + 23 + MENU + ▲/▼  για να επιλέξετε 10.000 + MENU + EXIT, 

ρυθμίστηκαν η μετατόπιση διεύθυνσης συχνότητας και η εναρκτήρια συχνότητα.

Στην οθόνη εμφανίζεται “450.025 470.025”, πιέστε ΡΤΤ για να εκπέμψετε και στην οθόνη 
εμφανίζεται ”460.025 470.025” . Απελευθερώστε το PTT και στην οθόνη εμφανίζεται “450.025 
470.025”    , που σημαίνει ότι η συχνότητα λήψης είναι “450.025 470.025”    και η συχνότητα 
εκπομπής είναι ”460.025 470.025”  .

Ρύθμιση μετατόπισης διεύθυνσης συχνότητας (SFT-D) ------ MENU 24
Μετατόπιση διεύθυνσης σημαίνει ότι:
- Η συχνότητα εκπομπής είναι υψηλότερη από την συχνότητα λήψης. Αυτό καλείται θετική έναρξη 

(+).
- Η συχνότητα εκπομπής είναι χαμηλότερη από την συχνότητα λήψης. Αυτό καλείται αρνητική 

έναρξη (-).
- Κλείστε την μετατόπιση διεύθυνσης.
Διαδικασία:
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU + 24, στην οθόνη εμφανίζεται “SFT-D”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε +/-/OFF, 
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, 
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση Χρονομέτρου (Stopwatch Timer) (SECOND) ------ MENU 25
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε MENU + 25, στην οθόνη εμφανίζεται “SECOND”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, εμφανίζεται η ένδειξη "OFF", 
- πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ON/OFF της λειτουργίας, 
- στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, 
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο (stopwatch):
- Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (ON), πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει η μέτρηση 

ενώ για να σταματήσει, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο  για να ξεκινήσει η καταμέτρηση .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Σταματήστε το μέτρημα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός του πλήκτρου # ) για να βγείτε από 

τη λειτουργία χρονομέτρου (stopwatch).

Λειτουργία Ονοματοδοσίας Καναλιού (CHNAME) ------ MENU 26
Συνθήκες για την ονοματοδοσία του καναλιού:
1.  Το όνομα του καναλιού πρέπει να περιέχει μέχρι 26 χαρακτήρες (A έως Z) και 10 αριθμούς
    (0 έως 9).
2.  Το όνομα του καναλιού πρέπει να διαθέτει μέχρι έξι χαρακτήρες.
3.  Όταν επιλέγετε (-) σημαίνει ότι το ψηφίο είναι κενό.
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Συνθήκες:
1.  Πρέπει να έχει αποθηκευτεί τουλάχιστον ένα κανάλι.
2.  Ο πομποδέκτης πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία Κανάλι (Channel).
3. Πατήστε Enter στην λειτουργία ονοματοδοσίας καναλιού, πιέστε το πλήκτρο ▲ για να επιλέξετε 

χαρακτήρα ενώ πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε τροποποίηση θέσης
Βήμα τροποποίησης:
- Πρώτα θέστε παρακαλώ τον τρόπο λειτουργίας σε τρόπο απεικόνισης NAME.
- Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να τροποποιήσετε, πατήστε  MENU+   26  + MENU, στην 

οθόνη θα εμφανιστούν έξι σύμβολα ‘-’, 
- πατήστε το πλήκτρο ▲ για να επιλέξετε χαρακτήρες και πατήστε ▼, στη συνέχεια πατήστε πάλι 

▲ για να επιλέξετε το δεύτερο και τους επόμενους χαρακτήρες, 
- αφού επιλέξετε τον έκτο χαρακτήρα πατήστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε EXIT για έξοδο. 

Στην οθόνη εμφανίζονται το όνομα του καναλιού και ο αριθμός του καναλιού, στην επάνω δεξιά 
γωνία.

Ρύθμιση Καναλιών Μνήμης (MEM-CH) ------ MENU 27
Ρύθμιση Co-Channel (=κοινές συχνότητες RX-TX, SIMPLEX) και 
Dis-Channel (=διαφορετικές συχνότητες μεταξύ RX και TX, SEMIDUPLEX)
Στη λειτουργία (Frequency) και σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να εισάγετε τις επιθυμητές 
συχνότητες αποθήκευσης και κάθε παράμετρο.
- Πατήστε  MENU +  27, στην οθόνη εμφανίζεται “MEM-CH”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε κανάλι, στη συνέχεια πιέστε MENU 

για αποθήκευση, μια φωνητική ειδοποίηση επιβεβαιώνει την αποθήκευση της συχνότητας 
λήψης.

- Πατήστε ΕΧΙΤ για να βγείτε από τη λειτουργία, το τρέχον κανάλι είναι co-channel. 
- Αν χρειάζεστε να αποθηκεύσετε το dis-channel, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και μια 

άλλη φωνητική ειδοποίηση επιβεβαιώνει την αποθήκευση εκπομπής - ήχων.

Παράδειγμα: ρυθμίζοντας ως συχνότητα λήψης 450.025MHz και ως συχνότητα εκπομπής 
460.025MHz η οποία αποθηκεύτηκε στο CH-20, τότε ρυθμίστε ως εξής:
- Πρώτη διαδικασία: Κατά τη λειτουργία Συχνότητα (Frequency), εισάγετε  450025, MENU + 

27 + MENU, στη συνέχεια πατήστε 20 ή ▲/▼ για να επιλέξετε το CH-20, πατήστε MENU 
για επιβεβαίωση, η φωνητική ειδοποίηση επιβεβαιώνει την αποθήκευση λήψης, έπειτα πιέστε 
EXIT.

- Δεύτερη διαδικασία: Εισάγετε  450025 , MENU+ 27 + MENU + MENU, η φωνητική ειδοποίηση 
επιβεβαιώνει την αποθήκευση εκπομπής, στη συνέχεια πατήστε EXIT .

Το dis-channel έχει τώρα αποθηκευτεί, το CH 20 λειτουργεί σε διαφορετική συχνότητα λήψης και 
εκπομπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν τα αποθηκευμένα κανάλια απαιτούν κωδικούς CTCSS/DCS , θα πρέπει εξ’ αρχής να τους 
ρυθμίσετε μαζί με τις αποθηκευμένες συχνότητες.
Χειροκίνητη αποθήκευση, σε λειτουργία συχνότητα, είναι δυνατή μόνο αν ο επιθυμητός αριθμός 
καναλιού είναι κενός. Αν ο επιθυμητός αριθμός καναλιού είναι κατειλημμένος, είναι δυνατή μόνο 
η προσθήκη συχνότητας εκπομπής σε αυτό το κανάλι. Αν ο αριθμός καναλιού πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση νέας συχνότητας TX+RX , θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε 
αυτό το κανάλι (δείτε παρακάτω).
Πέρα από τη χειροκίνητη αποθήκευση, μπορούν ρυθμιστούν οι λειτουργίες και οι παράμετροι 
μέσω λογισμικού προγραμματισμού. Συστήνεται να αφήνετε τους τεχνικούς του κατασκευαστή να 
κάνουν αυτές τις διαδικασίες μέσω του καλωδίου προγραμματισμού και Η/Υ- λειτουργεί πολύ πιο 
εύκολα και γρηγορότερα από την χρήση πλήκτρων και απεικονίσεων στον πομποδέκτη
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Διαγραφή Καναλιού (DEL-CH) ------ MENU 28
- Σε κατάσταση αναμονής , πατήστε MENU +  28, στην οθόνη εμφανίζεται “DEL-CH”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι διαγραφής, 

στη συνέχεια πιέστε MENU για επιβεβαίωση, το επιλεγμένο κανάλι και μήνυμα διαγράφονται, 
- πατήστε ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση Reset (RESET) ------ MENU 29
Ο πομποδέκτης διαθέτει δύο ρυθμίσεις reset - VFO και ALL μηνύματα.
Όταν χρησιμοποιείτε RESET VFO, όλες οι παράμετροι θα επανέλθουν στις προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις.
Όταν χρησιμοποιείτε RESET ALL, ο πομποδέκτης με όλες του τις ρυθμίσεις, επανέρχονται στο 
επίπεδο εργοστασιακών ρυθμίσεων.

1. MENU Reset (VFO):
- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε MENU +  29, στην οθόνη εμφανίζεται “RESET VFO”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε VFO, έπειτα πιέστε MENU ,στην 

οθόνη εμφανίζεται “RESET SOURE?”, πιέστε ξανά  MENU για επιβεβαίωση και στην οθόνη και 
στην οθόνη εμφανίζεται  "RESET WAIT”  .

Μετά τη ρύθμιση Reset, ο πομποδέκτης θα κλείσει αυτόματα και κάνει επανεκκίνηση.

2. Reset όλα τα μηνύματα (ALL)
- Σε κατάσταση  αναμονής, πατήστε MENU +  29, στην οθόνη εμφανίζεται “RESET ALL”
- Πιέστε MENU για επιβεβαίωση, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ALL, έπειτα πιέστε MENU ,στην 

οθόνη εμφανίζεται “RESET SOURE?”, πιέστε ξανά  MENU για επιβεβαίωση. Στην οθόνη 
εμφανίζεται  “RESET WAIT”  . Όταν ολοκληρωθεί το reset, ο πομποδέκτης θα κλείσει αυτόματα 
και θα κάνει επανεκκίνηση.

CTCSS/DCS Σάρωση συχνότητας ------ MENU 30
Αυτή η λειτουργία εκτελεί σάρωση στην τρέχουσα συχνότητα για την εύρεση τυχόν υπάρξεων 
υποτόνων CTCSS ή DCS αντίστοιχα.
- Όταν ο πομποδέκτης βρίσκεται σε λήψη, πατήστε MENU +  23, στην οθόνη εμφανίζεται “RE-

SET”
- Πατήστε  MENU για επιβεβαίωση, το τόξο δείχνει το "CTCSS". Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε 

σάρωση CTCSS ή DCS. 
- Στη συνέχεια πιέστε  MENU για επιβεβαίωση και ξεκινά η σάρωση των συχνοτήτων CΤCSS/

DCS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη λειτουργία Κανάλι (channel).
Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν υπάρχει σήμα στη συχνότητα.
Πιέστε ▲/▼ ή στρέψτε τον διακόπτη κωδικού για να αναστρέψετε την διεύθυνση σάρωσης.
Όταν πιστοποιηθούν οι συχνότητες CTCSS ή DCS , η πιστοποιημένη συχνότητα θα εμφανιστεί 
στην οθόνη. Σε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πατήσετε MENU προσωρινά αντί των παρουσών 
συχνοτήτων CTCS ή DCS. Αν χρειάζεστε άμεση αντικατάσταση, παρακαλώ μπείτε στο μενού 
CTCSS (Menu 15 & Menu 16) ή στο μενού DCS (Menu 17& Menu 18) για αποθήκευση και 
επιβεβαίωση. 
Ειδάλλως, η μονάδα θα επανέλθει στην προηγούμενη μετά την επόμενη αποθήκευση.
Μόνο όταν ο πομποδέκτης λαμβάνει ένα σήμα, μπορεί να εισάγει συχνότητα CTCSS/DCS.προς 
σάρωση.
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Κωδικοποίηση DTMF
Τα πλήκτρα MENU , ▲, ▼ , ΕΞΟΔΟΣ (EXIT) ανταποκρίνονται στα A, B, C, D του DTMF
Παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για χειροκίνητη πληκτρολόγηση:
- Πιέστε το πλήκτρο PTT για να εκπέμψετε.
- Κατά την εκπομπή, πιέστε το πλήκτρο DTMF, και εκπέμπεται ο σχετικός τόνος DTMF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο πομποδέκτης εκπέμπει τον σχετικό τόνο ο οποίος μπορεί να ακουστεί από το μικρόφωνο.

Ρύθμιση Λειτουργίας Αναστροφής Συχνότητας
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναστροφής συχνότητας, οι συχνότητες εκπομπής και λήψης 
θα εναλλάσσονται και η κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση CTCSS και DCS θα εναλλάσσονται
Επίσης. 
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναστροφής συχνότητας:
- Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο  * για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναστροφής 

συχνότητας; Πιέστε πάλι το πλήκτρο  * για να την απενεργοποιήσετε.

Φωνητική Ειδοποίηση χαμηλής Μπαταρίας
Όταν το πακ μπαταριών είναι χαμηλής τάσης, θα ηχήσει από τον πομποδέκτη “low battery pack” , 
θα αναβοσβήνει το LED κάθε 5 δευτερόλεπτα και θα ακουστεί ένα “κλικ” .

Ειδοποίηση Εκπομπής Μεγάλης Διάρκειας
Όταν ο πομποδέκτης εκπέμπει πέρα του περιορισμένου χρόνου, θα ακουστεί ένας ήχος 
ειδοποίησης “transmit overtime” και ο πομποδέκτης θα σταματήσει την εκπομπή. Απελευθερώστε 
και πιέστε το PTT για να εκπέμψετε ξανά. 

Τρόπος χρήσης του Έξυπνου Φορτιστή
- Εισάγετε το βύσμα AC στην πρίζα (AC: 90-240V), θα αναβοσβήνει η ένδειξη φόρτισης, που 

σημαίνει ότι εισέρχεται σε αναμονή φόρτισης.
- Εισάγετε την μπαταρία/πομποδέκτη στον φορτιστή, ανάβει η ΚΟΚΚΙΝΗ ένδειξη, που σημαίνει 

ότι ξεκίνησε η φόρτιση, ενώ όταν ανάψει ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη, σημαίνει ότι έχει γίνει πλήρης 
φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν εισάγετε την ξεφόρτιστη μπαταρία στον φορτιστή, αρχικά κάνει αργή φόρτιση των μπαταριών, 
ενδιάμεσα, το ΚΟΚΚΙΝΟ φως αναβοσβήνει και διαρκεί 10 έως 20 λεπτά, στη συνέχεια μεταβαίνει 
σε κανονική φόρτιση με αναμμένο το ΚΟΚΚΙΝΟ φως, το οποίο θα γίνει ΠΡΑΣΙΝΟ όταν θα έχουμε 
πλήρη φόρτιση.
Η αργή φόρτιση των μπαταριών γίνεται για την προστασία των μπαταριών Li-ion.
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά  αν ο πομποδέκτης σας αντιμετωπίζει προβλήματα με τη βοήθεια 
του παρακάτω πίνακα.
Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα μπορείτε να επαναρυθμίσετε (reset) τον πομποδέκτη 
σας και αυτό συχνά θα περιορίζει το πρόβλημά σας.

Πρόβλημα Λύση
Δεν ανάβει , δεν υπάρχει ένδειξη ισχύος Η μπαταρία εξαντλήθηκε , φορτίστε ή αλλάξτε 

μπαταρία.
Λάθος τοποθέτηση μπαταρίας, βγάλτε την και 
τοποθετήστε την πάλι.

Μικρή διάρκεια μπαταρίας Έληξε ο χρόνος ζωής της μπαταρίας, παρακαλώ 
αλλάξτε μπαταρία.
Δεν φορτίζεται πλήρως, βεβαιωθείτε για την 
πληρότητα πριν τη χρήση.

Το φως λήψης ανάβει αλλά δεν ακούγεται 
ήχος

Βεβαιωθείτε ότι η ένταση είναι μέγιστη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον ίδιο κωδικό CTCSS/
DCS με τα άλλα μέλη.

Δεν λειτουργεί το πληκτρολόγιο Βεβαιωθείτε αν το πληκτρολόγιο είναι 
κλειδωμένο ή όχι.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο 
πλήκτρο.

Σε αναμονή, γίνεται εκπομπή χωρίς τη 
χρήση του ΡΤΤ

Βεβαιωθείτε αν η λειτουργία VOX είναι ΟΝ ή 
όχι και αν το επίπεδό του έχει ρυθμιστεί χαμηλά 
ή όχι.

Μερικές λειτουργίες δεν μπορούν να 
αποθηκευτούν

Βεβαιωθείτε ότι λειτουργείτε σε Channel. 
Μερικές λειτουργίες ρυθμίζονται μόνο μέσω του 
λογισμικού προγραμματισμού στη λειτουργία 
Channel.

Λήψη σήματος άλλων ομάδων κατά την 
επικοινωνία

Παρακαλώ αλλάξτε κωδικό CTCSS./DCS στην 
ομάδα σας.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προκαθορισμένα Εύρη Συχνότητας ....................................... 144-146MHz & 430-440MHz (Rx/Tx)

Κανάλια μνήμης .......................................................................................................... 128 channels

Τάση Λειτουργίας ...................................................................................................................... 7.4V

Θερμοκρασία Λειτουργίας ......................................................................................... -30C to + 60 C

Τρόπος Λειτουργίας ................................................................... Co-channel ή Dis-channel simplex

Ισχύς Εξόδου:VHF ......................................................................................................5W / UHF:4W

Διαμόρφωση .......................................................................................................................F3E(FM)

Μέγιστη απόκλιση συχνότητας ........................................................................................... ≤ ±5KHz

Απόρριψη παρασιτικών ....................................................................................................... < -60dB

Σταθερότητα Συχνότητας ...................................................................................................±2.5 ppm

Ευαισθησία Λήψης .............................................................................................................. < 0.2uV

Ακουστική Ισχύς Εξόδου .................................................................................................. ≥ 500mW

Διαστάσεις ........................................................................................................58 X 105 X 39 (mm)

Βάρος .......................................................................................................................................250g

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χαρακτηριστικά μπορούν να μεταβληθούν χωρίς καμία ειδοποίηση.


