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Το σύστημα επικοινωνίας ΑΕ 500 έχει σχεδιαστεί για την επικοινωνία μεταξύ του 
οδηγού και του συνοδηγού μοτοσικλέτας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια επικοινωνία 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα μεγάφωνα κράνους της συσκευασίας, τα οποία πρέπει 
να τοποθετηθούν στο βραχίονα του κράνους που προστατεύει το στόμα (επομένως δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοιχτό κράνος). Το σετ δίνει τη δυνατότητα duplex 
επικοινωνίας μεταξύ των επιβατών της μοτοσικλέτας. 
Το ραδιόφωνο mono FM μπορεί να χρησιμοποιείται διαρκώς αλλά πάντα 
προτεραιότητα έχει η σύνδεση για την επικοινωνία : όταν μιλήσετε θα μειωθεί 
αυτόματα η ένταση της ραδιοφωνικής λήψης. 
Επιπλέον μπορεί να συνδεθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός: 
 Εξωτερικό ΜΡ 3 ή CD/DVD player μέσω της υποδοχής των 3,5mm (αντί του 

ραδιοφώνου) 
 Πομποδέκτης Pmr446 ή LPD standard για τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 

συνδυασμό με τα πλήκτρα ΡΤΤ της συσκευασίας. 
 Κινητό τηλέφωνο GSM για τον οδηγό (πρέπει να είναι ενεργοποιημένη –από το 

τηλέφωνο– η  λειτουργία αυτόματης απάντησης). Υποδοχή κονέκτορα 2,5mm stereo 
(π.χ. για κινητά Motorola). Για τις μάρκες τηλεφώνων με διαφορετική υποδοχή 
προμηθευτείτε τον κατάλληλο αντάπτορα.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ 
Προσαρμογή στο κράνος: 
Τα κάθε σετ για τα κράνη αποτελείται από δύο ακουστικά με υπερεπίπεδα μαξιλαράκια 
τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν μέσα στο κράνος, ένα μικρόφωνο που θα πρέπει να 
τοποθετηθεί επί του κλειστού κράνους κοντά στο στόμα και ένα αδιάβροχο ΡΤΤ (με 
ταινία velcro προσαρμοζόμενου μήκους) το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί σε 
προσβάσιμο σημείο (π.χ. γάντι ή τιμόνι). Τα ακουστικά και το ΡΤΤ μπορούν εύκολα να 
αποσυνδεθούν και να παραμείνουν στο κράνος και στο τιμόνι/ γάντι αντίστοιχα. Όταν 
τοποθετείτε τα ακουστικά στο κράνος πρέπει να αφήνετε κάποιο κενό μεταξύ αυτών 
και των αυτιών σας δηλαδή να μην καλύπτονται τα αυτιά σας απόλυτα προκειμένου να 
μπορείτε να ακούτε τους θορύβους από το περιβάλλον και την κίνηση (π.χ. 
κορνάρισμα). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επέμβετε στην κατασκευή του 
κράνους σας (π.χ. να κάνετε κάποιο σημείο πιο επίπεδο) προκειμένου να 
δημιουργήσετε χώρο για τα ακουστικά. Επίσης πριν προσαρμόσετε τα ακουστικά από 
το κράνος σας καθαρίστε την περιοχή προσαρμογής τους (π.χ. με οινόπνευμα, αλλά όχι 
με διαλυτικό). Πιέστε τα στο εσωτερικό του κράνους (αφού πρώτα απομακρύνετε το 
προστατευτικό της αυτοκόλλητης επιφάνειας) και θυμηθείτε ότι πρέπει να περάσουν 
αρκετές ώρες για να επιτευχθεί το επιθυμητό «δυνατό κράτημα». Τα πλήκτρα ΡΤΤ 
συνδέστε τα μόνο στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε κάποιον πομποδέκτη, 
διαφορετικά είναι άχρηστα στην επικοινωνία οδηγού – συνεπιβάτη (intercom) ή για την 
ακρόαση ραδιοφώνου / ΜΡ3. 
Αποθήκευση της κεντρικής μονάδας: 
Το καλλίτερο μέρος για να τοποθετήσετε την κυρίως μονάδα είναι κοντά στο ντεπόζιτο 
της μηχανής εκεί που τοποθετείται ο σάκος. Η ταινία velcro της συσκευασίας κάνει 
εύκολη τη στήριξη. Αν τοποθετηθεί στην τσέπη του οδηγού περιορίζεται η λειτουργία 
της κεραίας του ραδιοφώνου. Το ρόλο της κεραίας παίζουν τα καλώδια. 
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Σύνδεση πομποδέκτη και/ή κινητού τηλεφώνου: 
Ο πομποδέκτης και το κινητό τηλέφωνο για να έχουν την καλλίτερη λήψη πρέπει να 
τοποθετηθούν ξεχωριστά. Αν χρησιμοποιούνται και τα δύο την ίδια στιγμή πρέπει να 
είναι το ένα όσο πιο μακριά γίνεται από το άλλο και από την κεντρική μονάδα. Ποτέ 
μην τοποθετείτε τον πομποδέκτη, το κινητό και/ή την κυρίως μονάδα στην ίδια τσέπη, 
γιατί θα έχετε παρεμβολές ειδικά όταν έχετε κλήση στο κινητό σας. 
Αν δεν χρησιμοποιείτε πομποδέκτη ή κινητό τηλέφωνο πρέπει να καλύπτετε τις 
υποδοχές με ταινία. Ποτέ μην κόβετε καλώδια που δεν χρησιμοποιείτε. Οι σύνδεσμοι 
με τα ακουστικά κράνους (μαύρο) και τα πλήκτρα ΡΤΤ (κίτρινο) είναι αδιάβροχα και 
δεν μπορούν να μπερδευτούν. Συνδέστε τα βύσματα σύμφωνα με τα σημάδια. 
Εκτός από το κινητό  τηλέφωνο οι συνδέσεις οδηγού και συνεπιβάτη έχουν την ίδια 
προτεραιότητα. [Οι κλήσεις του κινητού μπορούν να ληφθούν μόνο από τον οδηγό. Σε 
περίπτωση που ο συνεπιβάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο αλλάξτε 
τις συνδέσεις του σετ κεφαλοακουστικών πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας.] 
Τροφοδοσία: 
Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κεντρικής 
μονάδας και τοποθετήστε 2 αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ. Σεβαστείτε 
την πολικότητα! Η κατανάλωση ισχύος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι πολύ 
μικρή επομένως μπορείτε να έχετε 40-50 ώρες λειτουργίας με αλκαλικές μπαταρίες και 
σχεδόν 30 ώρες με επαναφορτιζόμενες. Για να φορτίσετε τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες χρησιμοποιείστε έναν εξωτερικό ανεξάρτητο φορτιστή. 
Προειδοποίηση : Ποτέ μην ανακατεύετε αλκαλικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
Και οι δύο μπαταρίες που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι ή αλκαλικές ή 
επαναφορτιζόμενες του ίδιου τύπου. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και ποτέ 
μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους τους. 
Λειτουργία: 

Το ραδιόφωνο και το 
intercom (επικοινωνία 

οδηγού-συνεπιβάτη) 
μπορούν να 
ενεργοποιηθούν και να 
λειτουργούν ξεχωριστά. 
Πρέπει να απενεργοποιείτε 
το intercom στην 
περίπτωση που δεν το 
χρησιμοποιείτε. Όταν η 
μονάδα είναι έτοιμη να 
λειτουργήσει η ενδεικτική 
λυχνία ανάβει με κόκκινο 
χρώμα. 
Ραδιόφωνο : Η 

ενεργοποίηση/ απενεργοποίησή του καθώς και η ρύθμιση της έντασης φωνής γίνεται 
από το ποτενσιόμετρο (1). Το ραδιόφωνο διαθέτει τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης 
συχνότητας. Για να σαρώσετε τις συχνότητες αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο SCAN/UP 
(2). Η σάρωση αρχίζει από την μικρότερη συχνότητα 87,4ΜHz και συνεχίζει προς την 
μεγαλύτερη 108MHz και σταματά κάθε φορά που λαμβάνεται ένα ισχυρό σήμα. Από τη 
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στιγμή που θα σταματήσει σε ένα σταθμό για να συνεχιστεί η σάρωση (από αυτή τη 
συχνότητα και πέρα) πρέπει να ξαναπατήσετε το πλήκτρο SCAN/UP (2). Η σάρωση θα 
σταματήσει στα 108MHz. Για να ξαναρχίσει η σάρωση (από την συχνότητα 87,4ΜHz) 
πατήστε το κουμπί RESET/DOWN.  
Intercom : Η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ οδηγού και συνοδηγού εξαρτάται από 
τον περιβαλλοντολογικό θόρυβο και την σωστή ρύθμιση της ευαισθησίας. Επιλέξτε το 
κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας μεταξύ των 4 διαθέσιμων σύροντας τον διακόπτη (3). 
Αν δεν χρειάζεστε την intercom λειτουργία (αν είσαστε μόνος σας και ακούτε 
ραδιόφωνο) θέστε στον διακόπτη (3) στο OFF. 
Στη θέση L η ευαισθησία του intercom είναι μικρή. Συνιστάται για μεγάλες ταχύτητες. 
Πάντως το μικρόφωνο είναι προσαρμοσμένο στις συνήθειες των επιβατών δηλαδή 
μιλάνε δυνατότερα στις μεγαλύτερες ταχύτητες.  
Στη θέση Μ η ευαισθησία του intercom είναι μεσαία. Συνιστάται για μεσαίες 
ταχύτητες. Πάντως ελέγξτε αν η ρύθμιση αυτή είναι βολική για εσάς διότι το 
μικρόφωνο μπορεί να αντιδρά στον αέρα και στο θόρυβο της μηχανής.  
Στη θέση Η η ευαισθησία του intercom είναι υψηλή. Συνιστάται για μικρές ταχύτητες 
και άλλες εφαρμογές. Το μικρόφωνο αντιδρά σε κανονικό τόνο φωνής.  
Αυτόματη φίμωση ραδιοφώνου : Ένα κύκλωμα ανιχνεύει την ομιλία και μειώνει την 
ένταση του ραδιοφώνου ή του MP 3 player αυτόματα μόλις μιλήσετε στον συνεπιβάτη 
σας με υψηλό τόνο φωνής. Ανάλογα με τη θέση του διακόπτη (3) η φίμωση αρχίζει σε 
διαφορετικά επίπεδα έντασης, πράγμα που εξασφαλίζει ότι το ραδιόφωνο δεν 
φιμώνεται από τον θόρυβο του αέρα ή της μηχανής. Μόλις σταματήσετε να μιλάτε, το 
ραδιόφωνο ή το ΜΡ3 αποκτά εκ νέου το επίπεδο έντασης που είχατε και πριν. 
Pmr 446 & LPD πομποδέκτες : Οι πομποδέκτες αυτοί έχουν εμβέλεια μέχρι και 5Km. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να βυσματώσετε στην υποδοχή 2,5mm το μικρόφωνο και 
στην υποδοχή 3,5mm το μεγάφωνο του πομποδέκτη σας και να συνδέσετε τα ΡΤΤ της 
συσκευασίας με το σύστημα ΑΕ 500. Ρυθμίστε την ευαισθησία με τον ίδιο τρόπο που 
περιγράφηκε παραπάνω για το intercom. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένοι πομποδέκτες 
εξασφαλίζουν πολύ μεγάλη ένταση φωνής οπότε καλό θα ήταν να ελέγχετε από την 
αρχή την ένταση λήψης. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ΡΤΤ για να 
έχετε επικοινωνία (χωρίς το ΡΤΤ μόνο η λειτουργία intercom είναι δυνατή!). Όταν 
λαμβάνετε ένα σήμα από κάποιον άλλο πομποδέκτη φιμώνεται αυτόματα το ραδιόφωνο 
ή το ΜΡ 3. Από τη στιγμή που η λήψη διακοπεί η ένταση του ραδιοφώνου ή του ΜΡ 3 
επανέρχεται στο αρχικό επίπεδο. 
Κινητό τηλέφωνο για τον οδηγό : Εισάγετε το βύσμα των 2,5mm στην υποδοχή του 
κινητού σας τηλεφώνου που προορίζεται για το handsfree. Αν δεν ταιριάζει στο κινητό 
σας τηλέφωνο προμηθευτείτε τον κατάλληλο αντάπτορα. Προγραμματίστε το κινητό 
σας τηλέφωνο έτσι ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Η 
επικοινωνία σας πραγματοποιείται μέσω των κεφαλοακουστικών. Όταν λαμβάνετε 
κάποια κλήση στο κινητό σας αυτόματα φιμώνεται το ραδιόφωνο ή το ΜΡ3. Το ΑΕ 500 
έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα μόνο στον οδηγό να 
χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο κινητό 
τηλέφωνο δεν πρέπει να πατάτε το ΡΤΤ. Κάτι τέτοιο θα δώσει προτεραιότητα στον 
πομποδέκτη έναντι του κινητού τηλεφώνου. 


	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ

