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144/440 ΜΗz FM DUAL BANDER 
KENWOOD TM-V7  
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Εξαρτήµατα Αριθ. Εξαρτ Ποσότ.
Μικρόφωνο  Η.Π.Α./ Καναδάς/   
General (some): MC-53DM 1   
Ευρώπη/  General (some): MC-451 

T91-0568-XX   
 
T91-0396-XX 

1 
 
1 

Καλώδιο  τροφοδοσίας DC E30-2111-XX 1 
Ασφάλειες (15 A) F51-0017-XX  1 
Στήριγµα τοποθέτησης J29-0632-XX  1 
Βίδες στηρίγµατος τοποθέτησης N99-0397-XX 1 set 
Εγγύηση   
(Αµερική / Καναδάς / Ευρώπη µόνο) 

  

Οδηγίες Χρήσεως B62-0678-XX 1 
 

1 Τα µικρόφωνα MC-53DM και MC-45 πωλούνται προαιρετικά,  
ως ξεχωριστά εξαρτήµατα (σελίδα 89)    

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω για να 
µπορέσετε να απλοποιήσετε τις εντολές και να αποφύγετε άσκοπες 
επαναλήψεις. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΕ∆ΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ 
ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΕΝΤΟΣ 10 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ, 
ΑΛΛΙΩΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
 

Εντολές Τι να κάνετε 
Πατήστε [KEY]. Πατήστε και ελευθερώστε το πλήκτρο  KEY. 
Πατήστε 
[KEY] (1 s). 

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
KEY έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία 

Πατήστε 
[KEY1], [KEY2]. 

Πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο KEY1, 
ελευθερώστε το πλήκτρο KEY1 και στη 
συνέχεια πατήστε το πλήκτρο KEY2. 

Πατήστε 
[KEY]+ POWER 
ON. 

Έχοντας τον ποµποδέκτη κλειστό, πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο KEY, κατόπιν 
ανοίξτε τον ποµποδέκτη πατώντας το πλήκτρο 
[POWER]. 

Πατήστε 
[F] (1 s), [KEY]. 

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [F] 
για ένα δευτερόλεπτο ή παραπάνω και µετά 
πατήστε το πλήκτρο KEY. 

Πατήστε 
[F], [KEY] (1 s). 

Πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο [F], κατόπιν 
ελευθερώστε το πλήκτρο [F], πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο KEY για ένα 
δευτερόλεπτο ή λίγο παραπάνω. 

Πατήστε 
[F]+[KEY]. 

Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [F] 
και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο KEY. 
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 1.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
▀   ΚΙΝΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Εγκαταστήσετε τον ποµποδέκτη σε ένα ασφαλές, άνετο σηµείο του 
αυτοκινήτου σας έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για σας και τους 
συνεπιβάτες σας όσο κινείται το όχηµά σας. Για παράδειγµα, σκεφτείτε την 
περίπτωση εγκατάστασης του ποµποδέκτη κάτω από την κονσόλα του 
αυτοκινήτου, µπροστά από τη θέση του συνεπιβάτη µε τέτοιο τρόπο ώστε 
τα γόνατα ή τα πόδια σας να µην χτυπάνε το ράδιο σε τυχόν ξαφνικό 
φρενάρισµα του αυτοκινήτου σας. Προσπαθήστε να επιλέξετε ένα σηµείο 
που να αερίζεται καλά και να είναι όσο το δυνατόν πιο σκιερό γίνεται. 
 
▀  Παράδειγµα εγκατάστασης 
 
 Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο στήριγµα τοποθέτησης για να 
εγκαταστήσετε τον ποµποδέκτη µέσα στο αυτοκίνητό σας. Για να χαρείτε 
την καλύτερη οπτική γωνία, µπορείτε να τοποθετήσετε τον ποµποδέκτη 
στο στήριγµα µε ποικίλους τρόπους, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
 

 

▀  Βήµατα Εγκατάστασης 
 
1. Εγκαταστήστε στο αυτοκίνητό  σας το στήριγµα τοποθέτησης 

χρησιµοποιώντας τα παρελκόµενα στη συσκευασία (ροδέλες και 
βίδες). 
Υπάρχουν 4 ροδέλες  και 4 βίδες. 

 
 
 

• Το στήριγµα µπορεί να τοποθετηθεί  µε το άνοιγµά του προς 
τα κάτω για την τοποθέτηση του ποµποδέκτη στο κάτω µέρος 
της κονσόλας, ή αλλιώς µε το άνοιγµα προς τα πάνω 
. 

• Αν η τοποθέτηση γίνει στο κάτω µέρος, τότε πρέπει να 
εγκατασταθεί το στήριγµα έτσι ώστε οι 3 τρύπες για τις βίδες 
στην άκρη κάθε πλευράς του στηρίγµατος να βρίσκονται 
µπροστά. Κάτι τέτοιο σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τον 
ποµποδέκτη σας οριζόντια ή µπροστά σε γωνία. 

 
 

2. Τοποθετήστε τον ποµποδέκτη και στην συνέχεια βάλτε και σφίξετε 
τις εξάγωνες βίδες SEMS και τις ροδέλες που θα βρείτε στην 
συσκευασία. (Υπάρχουν 2 βίδες και 2 ροδέλες για κάθε πλευρά 
της βάσης.) 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά όλα τα εξαρτήµατα έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η χαλάρωση του στηρίγµατος ή του 
ποµποδέκτη εξαιτίας της δόνησης του οχήµατος. 
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ DC 

 
▀  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 
Η µπαταρία του οχήµατος πρέπει να παρέχει την δυνατότητα απόδοσης  
των 12Volts. Μην συνδέσετε ποτέ τον ποµποδέκτη σε µπαταρία των 24V. 
Σιγουρευτείτε ότι χρησιµοποιείτε µπαταρία οχήµατος 12V η οποία έχει 
ικανοποιητική απόδοση ρεύµατος. Αν το ρεύµα στον ποµποδέκτη είναι 
ανεπαρκές, η απόχρωση της οθόνης µπορεί να σκουρύνει κατά την διάρ-
κεια εκποµπής ή η ισχύς εξόδου που εκπέµπεται µπορεί να πέσει πάρα 
πολύ. 
 
1. Κατευθύνετε το καλώδιο τροφοδοσίας DC- που συµπεριλαµβάνεται µε 

τον ποµποδέκτη κατευθείαν στους ακροδέκτες της µπαταρίας του 
αυτοκινήτου µέσω της κοντινότερης απόστασης από τον ποµποδέκτη. 

 
• Αν χρησιµοποιήσετε φίλτρο θορύβου, θα πρέπει να εγκα-

τασταθεί µαζί µε µόνωση ώστε να το προστατέψει από 
τυχόν επαφή µε την µεταλλική επιφάνεια του αυτοκινήτου. 

• ∆εν συνίσταται να χρησιµοποιείτε την υποδοχή του ανα-
πτήρα του αυτοκινήτου για παροχή τροφοδοσίας διότι ορι-
σµένες τέτοιες υποδοχές παρουσιάζουν µία αδικαιολόγητη 
πτώση τάσεως.  

• Αν πρέπει να περάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας µέσα 
από µία τρύπα του σασί ή του σώµατος του αυτοκινήτου, 
καλό θα ήταν να χρησιµοποιήσετε µία ροδέλα από καου-
τσούκ που θα προστατέψει το καλώδιο από τη διάβρωση. 
Αποσυναρµολογήστε την υποδοχή της ασφάλειας προκει-
µένου να µπορεί να περάσει το καλώδιο µέσα από το µε-
ταλλικό τοίχωµα. 

• Όλο το µήκος του καλωδίου  πρέπει να καλύπτεται  έτσι 
ώστε να αποµονώνεται και να προστατεύεται από τη θερ-
µότητα και την υγρασία. 

 
 

2. Αφού τοποθετήσετε το καλώδιο, τυλίξτε γύρω από την υποδοχή 
της ασφάλειας ηλεκτρική ταινία κατάλληλη κατά της θερµότητας, η 
οποία θα το προστατέψει από την υγρασία. Κατόπιν, σταθερο-
ποιήστε το υπόλοιπο καλώδιο. 

 
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλωµάτων, αποσυνδέστε 

όλα τα  υπόλοιπα καλώδια από τον αρνητικό (-) ακροδέκτη της 
µπαταρίας προτού συνδέσετε τον ποµποδέκτη. 

 
   

4. Επαληθεύσετε την σωστή πολικότητα των συνδέσεων και ενώστε 
το καλώδιο τροφοδοσίας  µε τους ακροδέκτες της µπαταρίας. Το 
κόκκινο συνδέεται στον θετικό (+) ακροδέκτη ενώ το µαύρο στον 
αρνητικό (-).  

 
• Χρησιµοποιείστε όλο το µήκος του καλωδίου χωρίς να κό-

ψετε το περίσσευµα ακόµη κι αν το καλώδιο είναι µακρύτε-
ρο απ’ ότι χρειάζεται. Ιδιαιτέρως, µην αφαιρέσετε ποτέ 
από το καλώδιο τις υποδοχές ασφαλείας. 

 
 

5. Ξανασυνδέστε όλα τα καλώδια που είχαν αφαιρεθεί από τον αρνη-
τικό ακροδέκτη.  

6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC στον συνδετήρα τροφοδο-
σίας του ποµποδέκτη. 

• Πιέστε και συνδέστε τους συνδετήρες έως ότου ακουστεί 
το “κλικ” του κλειδώµατος. 
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▀  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 
 

 

Για να χρησιµοποιείτε αυτόν τον ποµποδέκτη σε σταθερή βάση, θα χρεια-
στείτε ένα ξεχωριστό σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό 13.8 Volt DC το οποίο 
θα αγοράσετε ανεξάρτητα. Η συνιστώµενη δυνατότητα απόδοσης 
ρεύµατος του τροφοδοτικού σας πρέπει να είναι 12 Αµπέρ. 
 

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC στο σταθεροποιηµένο τρο-
φοδοτικό DC (συνεχούς ρεύµατος)  και βεβαιωθείτε ότι είναι σω-
στή η πολικότητα (Κόκκινο: θετικό, Μαύρο: αρνητικό). 

 
• ΜΗΝ συνδέετε απευθείας τον ποµποδέκτη µε εναλλασσό-

µενη παροχή ρεύµατος AC! 
 

• Χρησιµοποιείστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC για να 
συνδέσετε τον ποµποδέκτη µε ένα σταθεροποιηµένο 
τροφοδοτικό. 

 
• Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο µε άλλα µικρότερης 

διαµέτρου σύρµατα.  

 
2. Συνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας DC του ποµποδέκτη µε τον 

συνδετήρα τροφοδοσίας DC του καλωδίου. 
 

• Πιέστε µαζί τους συνδετήρες έως ότου ακουστεί το 
“κλικ” του κλειδώµατος.  

 
 
Σηµείωση:  

 Για την τέλεια απόδοση των δυνατοτήτων του ποµπο-
δέκτη σας, συνιστούµε προαιρετικά το παρακάτω τρο-
φοδοτικό: PS-33 (20.5 A, κύκλος εργασίας 25%). 
 

 Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό DC µε τον ποµπο-
δέκτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον ποµποδέκτη 
και το τροφοδοτικό DC. 

 
 Μην συνδέετε το τροφοδοτικό DC σε παροχή ρεύµα-

τος προτού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις. 
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▀ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
 
Αν η ασφάλεια σας καεί, προσδιορίστε την αιτία και κατόπιν διορθώστε το 
πρόβληµα. Αφού το πρόβληµα επιλυθεί, αντικαταστήστε την ασφάλεια. Σε 
περίπτωση που οι καινούριες ασφάλειες που εγκαταστήσατε συνεχίζουν 
να καίγονται, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε για 
βοήθεια µε τον αρµόδιο αντιπρόσωπο ή το κοντινότερο Κέντρο Υπηρεσιών 
(SERVICE). 
 
 

Θέση Ασφάλειας ∆υνατότητα Ρεύµατος Ασφάλειας 
Ποµποδέκτης 15 Α 

Παρεχόµενο Καλώδιο 
Τροφοδοσίας DC 

 
20 A 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιείτε µόνο ασφάλειες του συγκεκριµένου τύπου και 
δυνατοτήτων.  
 
Σηµείωση:  Αν χρησιµοποιείτε τον ποµποδέκτη για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα όταν η µπαταρία του αυτοκινήτου δεν φορτίζεται, ή όταν είναι σβη-
στή η µηχανή, η µπαταρία µπορεί να αποφορτιστεί και να µην έχει ικανο-
ποιητικά αποθέµατα προκειµένου να ξεκινήσει το αυτοκίνητό σας. 
Αποφεύγετε λοιπόν την χρησιµοποίηση του ποµποδέκτη κάτω από αυτές 
τις συνθήκες. 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 

 
Προτού την βασική λειτουργία, πρέπει αρχικά να εγκαταστήσετε µία απο-
δοτική και καλά συντονισµένη κεραία. Η επιτυχία της εγκατάστασης του 
ποµποδέκτη σας θα εξαρτηθεί ολοκληρωτικά από το είδος της κεραίας και 
την σωστή της εγκατάσταση. Ο ποµποδέκτης µπορεί να αποφέρει τέλεια 
αποτελέσµατα αν δώσετε την πρέπουσα προσοχή στο σύστηµα κεραίας 
και την εγκατάστασή της. 
Η επιλογή της κεραίας θα πρέπει να έχει προσαρµογή σύνθετη αντίσταση 
50 Ω για να ταιριάζει µε την σύνθετη αντίσταση εισόδου του ποµποδέκτη. 
Χρησιµοποιήστε γραµµή τροφοδοσίας µε χαµηλές απώλειες, η οποία έχει 
επίσης την χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση των 50 Ω. Η σύζευξη της 
κεραίας µε τον ποµποδέκτη µέσω τροφοδοτικών γραµµών που δεν έχουν 
σύνθετη αντίσταση 50 Ω, µειώνει την αποδοτικότητα του συστήµατος της 
κεραίας και µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή σε κοντινούς τηλεοπτικούς 
δέκτες, ραδιοδέκτες ή άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισµό.  
  
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 

 Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Ή 
ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ. ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΕΚΠΟΜΠΗ, ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ.  

 
 ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο  
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ ΣΑΣ.  
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

 
▀ Εξωτερικά Μεγάφωνα 
 
Αν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε εξωτερικά µεγάφωνα, επιλέξετε αυτά µε 
την σύνθετη αντίσταση των 8 Ω. Η υποδοχή του εξωτερικού µεγαφώνου 
δέχεται µονό βύσµα (2 αγωγών) διαµέτρου 3.5 mm (1/8”). Τα µεγάφωνα 
που συνιστούµε περιλαµβάνουν το SP-50B και το SP-41.  

 
 
▀ Μικρόφωνο 
 
Για να επικοινωνήσετε σε διαµορφώσεις φωνής, συνδέσετε ένα µικρόφωνο 
600 Ω που εξοπλίζεται στην άκρη του µε οκτάπινο βύσµα ( 8-pin), δίπλα 
στην  αρθρωτή υποδοχή-πρόσοψη ποµποδέκτη. Πιέστε σταθερά στο 
βύσµα έως ότου ακουστεί το “κλικ” της καθήλωσης.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
PACKET 

 
Αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον ποµποδέκτη για λειτουργία 
Packet θα χρειαστείτε τον ακόλουθο εξοπλισµό. 
  
• Προσωπικό υπολογιστή µε πρόγραµµα επικοινωνιών 
• Ένα ρυθµιστή (συσκευή) TNC 
• Τροφοδοτικό TNC 
• Καλώδιο για το RS-232C 
• Βύσµα mini DIN 6-pin (προαιρετικά το PG-5A) 
 
Όσον αφορά τα ποδαράκια (pins) συνδετήρα για το DATA, αναφερθείτε 
στο κεφάλαιο “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PACKET” (σελ. 18) 
 
Σηµείωση: 
 

 Μην µοιράζεστε ένα µοναδικό τροφοδοτικό µεταξύ του ποµποδέκτη 
και του TNC.  

 Κρατήστε µεγάλη απόσταση µεταξύ του ποµποδέκτη και του 
υπολογιστή σας έτσι ώστε να µειωθεί η συλλογή θορύβου προς τον 
ποµποδέκτη.  
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2.  H ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 
 
 
  

 
 
 
 

   ▼ 
 
 
 
 

 
▼ 

 
 
 
 

 
▼ 

 
 
 
 
 

▼ 
 
 
 
 

▼ 
 
 
 

 
Αν σκοπεύετε να απορρίψετε τις οδηγίες χρήσεως που συµπεριλαµ-
βάνονται στο πακέτο... θα σας παρακαλούσαµε να µην το επιχειρή-
σετε. Τα 6 βήµατα οδηγιών που σας δίνουµε εδώ, θα σας βοηθήσουν 
να βρεθείτε αµέσως στον “αέρα” για να πραγµατοποιήσετε την 
πρώτη σας συνοµιλία. Έτσι, θα µπορείτε να απολαύσετε την 
µοναδική αίσθηση ικανοποίησης που δηµιουργείται µαζί µε το 
άνοιγµα ενός ολοκαίνουριου ποµποδέκτη. Αφού λοιπόν δοκιµάσετε 
για λίγο τον ποµποδέκτη σας, καθίστε για περίπου δυό ώρες στην 
πιο αναπαυτική σας πολυθρόνα µε τις οδηγίες στο ένα  χέρι και το 
αγαπηµένο σας ποτό στο άλλο. Η ώρα που θα περάσετε 
διαβάζοντας αξίζει τον κόπο... 

  Ανοίξτε το τροφοδοτικό DC, κατόπιν πιέστε τον 
διακόπτη  PWR του ποµποδέκτη. 

  Πιέστε το [BAND SEL] για να επιλέξετε την 
συχνότητα VHF ή UHF 

 Στρέψετε το κοντρόλ Tuning για να επιλέξετε µία 
συχνότητα 

 Στρέψετε τα κοντρόλ για το VOL και το SQL στο 
σηµείο 9 η ώρα περίπου 

 Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το [PTT] του 
ποµποδέκτη και στη συνέχεια µιλήστε µε κανονικό τόνο 

 Απελευθερώστε το [PTT] του ποµποδέκτη για να 
περάσετε σε λήψη 



 

ανκο αε            
www.anco.gr 

14

3.  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ 
 
 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ 

 
Αυτό το µέρος σας εισάγει στους βασικούς τρόπους εκποµπής που 
µπορείτε να επιλέξετε καθώς και στις διαφορές µεταξύ της µπάντας 
εκποµπής και της µπάντας ελέγχου.  
 

Λειτουργία σε VFO 
 
Πατήστε το πλήκτρο [VFO] για να κάνετε την επιλογή σας. 
 Σε αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να αλλάξετε συχνότητα, χρησιµοποιώντας 
το κοντρόλ Tuning ή τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του µικροφώνου.  

 

Λειτουργία Επανάκλησης Μνήµης 
 
Πιέστε το πλήκτρο [MR] για να κάνετε την επιλογή σας.  
Σε αυτή την λειτουργία µπορείτε να αλλάζετε τα κανάλια µνήµης, 
χρησιµοποιώντας το κοντρόλ Tuning ή τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του 
µικροφώνου, όπου έχετε αποθηκεύσει συχνότητες και σχετικές 
πληροφορίες. Για λεπτοµέρειες, παραπεµφθείτε στο κεφάλαιο “ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΜΝΗΜΗΣ” {σελίδα 33}. 

Λειτουργία Προγραµµατιζόµενης Μνήµης (PM) 
 
Πατήστε το πλήκτρο [PM] για να κάνετε την επιλογή σας.  
Σε αυτή την λειτουργία µπορείτε να επιλέξετε το περιβάλλον του 
ποµποδέκτη, πατώντας τα πλήκτρα [1] έως [4] που αποθηκεύσατε στα 
κανάλια PM {σελίδα 42}. 

 

Λειτουργία του Μενού Επιλογών (Επιλογολογίου) 
 
Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να κάνετε την επιλογή σας.  
Σε αυτή την λειτουργία µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά του Μενού 
χρησιµοποιώντας το κοντρόλ Tuning ή τα πλήκτρα [UP]/[DWN]  του 
µικροφώνου. 
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ΜΠΑΝΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ΤΧ) 

 
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο [BAND SEL] (VHF) ή το δεξί [BAND SEL] 
(UHF) για να κάνετε την επιλογή σας. Πατώντας το “PTT” στην οθόνη 
εικονίζεται  ποιά µπάντα (VHF ή UHF) έχει επιλεγεί τελευταία ως µπάντα 
εκποµπής (TX). Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την µπάντα εκποµπής για την 
µετάδοση σηµάτων ή για τον έλεγχο του ποµποδέκτη σας. 
 
 
 
ΜΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
  
Πατήστε το πλήκτρο [CONT SEL] για να κάνετε την επιλογή σας.  
Στην οθόνη φανερώνεται η ένδειξη “ctrl” για να δείξει ποια µπάντα (VHF ή 
UHF) έχει επιλεγεί τελευταία ως µπάντα ελέγχου. Χρησιµοποιείτε αυτή την 
λειτουργία όταν θέλετε να ελέγχετε την µπάντα που δεν χρησιµοποιήθηκε 
τελευταία για  µπάντα εκποµπής. Αφού έχετε επιλέξει την µπάντα ελέγχου, 
δεν µπορείτε να ελέγξετε την µπάντα εκποµπής.  

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

 

Το κάτω τµήµα της οθόνης έχει ενδείξεις που παρουσιάζουν την λειτουργία 
σε εξέλιξη  σε καθένα από τα 4 κουµπιά της πρόσοψης. Η γραµµατοσειρά  
χρησιµοποιείται για να δείξει πως τα 4 αυτά κουµπιά περιγράφουν τη 
λειτουργία τους. Αφού έχετε πατήσει το [F] ή το [F] (1s), πιέζοντας ξανά το 
[F] ή αναµένοντας για 10 δευτερόλεπτα, επαναφέρεται η βασική θέση.  

 

Σηµειώσεις: 
 

 Όταν επιλέγετε το πρόγραµµα λειτουργίας της µνήµης, θα βλέπετε και άλλες 
διαφορετικές επιγραφές. ∆είτε το κεφάλαιο “Λειτουργία Προγραµµατισµένης 
Μνήµης” {σελ. 14) 

 Μπορείτε επίσης να επιλέγετε µεταξύ διαφορετικών συνδυασµών επιγραφών 
των πλήκτρων. Παραπεµφθείτε στο κεφάλαιο “ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ” {ΣΕΛΙ∆Α 72}. 

 Αφού έχετε πιέσει το [F] ή το [F] (1s), πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο εντός 
10 δευτερολέπτων περίπου αλλιώς η οθόνη θα επανέρθει στην βασική θέση 
της.  

Επιγραφές αφού 
έχετε πατήσει το 
πλήκτρο [F] 

Επιγραφές 
Βασικής Θέσης 
στην Οθόνη 

Επιγραφές αφού 
έχετε πατήσει το 
πλήκτρο [F] (1s)
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ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  ΟΨΗ 

 
Παρατήρηση: Αυτό το κοµµάτι περιγράφει µόνο τις βασικές λειτουργίες 
των πλήκτρων του µπροστινού πάνελ. Για όσες λειτουργίες δεν περιγρά-
φονται εδώ, θα βρείτε εξηγήσεις στα κατάλληλα κεφάλαια του εγχειριδίου. 
 

 
 ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ (CALL) 

 
Επανακαλεί το κανάλι Κλήσης {σελίδα 39}. Επίσης ξεκινά ή σταµατά την 
Σάρωση ∆ιερεύνηση VFO/Καναλιού Κλήσης {σελίδα 54} σε λειτουργία 
VFO mode ή την ∆ιερεύνηση καναλιού Κλήσης/Μνήµης {σελίδα 54} σε 
λειτουργία Επανάκλησης Μνήµης. 
 

 ΠΛΗΚΤΡΟ VFO   
 
Επιλέγει την λειτουργία VFO {σελίδα 14}.  
Στην λειτουργία αυτή µπορείτε να αλλάζετε την συχνότητα λειτουργίας 
γυρνώντας το κοντρόλ Tuning ή τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του µικροφώνου.  
Επίσης: 
 
• Παρέχεται η διερεύνηση σάρωσης λειτουργίας VFO µε εκκίνηση/παύση 

σε όλο το εύρος λειτουργίας του  VFO {σελίδα 50}.  
• Παρέχεται η διερεύνηση σάρωσης λειτουργίας VFO µε εκκίνηση 

σάρωσης/παύσης µε προγραµµατισµένο εύρος συχνοτήτων {σελίδα 52}. 

 
 
 
 

 ΠΛΗΚΤΡΟ MR 
 
Επιλέγει την λειτουργία επανάκλησης µνήµης {σελίδα 37}. Σε αυτή την 
λειτουργία µπορείτε να αλλάζετε τα κανάλια µνήµης, χρησιµοποιώντας το 
κοντρόλ Tuning ή τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του µικροφώνου. 
 Επίσης ξεκινά ή σταµατά την ∆ιερεύνηση/Σάρωση  Μνηµών {σελίδα 50}. 
 

 ΕΛΕΓΧΟΣ TUNNING 
Επιλέγει: 
• Συχνότητες στην λειτουργία του VFO. 
• Κανάλια µνήµης στην λειτουργία επανάκλησης µνήµης {σελίδα 31}. 
• Νούµερα του menu (καταλόγου) στην συγκεκριµένη λειτουργία (menu) 

{σελίδα 19}. 
 
Το κοντρόλ αυτό χρησιµοποιείται και για διάφορες άλλες επιλογές. 
 

 ΠΛΗΚΤΡΟ MHz 
 
Επιλέγει τη λειτουργία των MHz όπου µπορείτε να αλλάζετε την συχνότητα 
σε βήµατα 1 MHz ή 10 MHz {σελίδα 23}, χρησιµοποιώντας το κοντρόλ 
Tuning ή τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του µικροφώνου. 
 Επίσης ξεκινά ή σταµατά η διερεύνηση/σάρωση  MHz {σελίδα 50}. Το 
πλήκτρο αυτό χρησιµοποιείται για την έναρξη ή ακύρωση διαφόρων άλλων 
λειτουργιών.  
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 ΠΛΗΚΤΡΟ F (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) 
 
Σας επιτρέπει να επιλέγετε µεταξύ διαφορετικών λειτουργιών που 
διατίθενται, χρησιµοποιώντας τα πολυλειτουργικά πλήκτρα. 

 
   ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΟΝΟΥ 

 
Ενεργοποιεί την λειτουργία υποτόνου {σελίδα 30 ή το άνοιγµα/κλείσιµο της 
λειτουργίας  CTCSS {σελίδα 30/31 }. Επίσης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 
την αυτόµατη ανίχνευση συχνότητας υποτόνου {σελίδα 55}. 
 

 ΠΛΗΚΤΡΟ REV (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ) 
 
Αλλάζει την συχνότητα εκποµπής και λήψης κατά τη λειτουργία ανάστρο-
φης συχνότητας εκποµπής ή το κανάλι διαχωρισµένων συχνοτήτων 
µνηµών {σελίδα 33}. 
 

 ΠΛΗΚΤΡΟ LOW 
 
Επιλέγει την ισχύ σε Υψηλή, Μεσαία ή Χαµηλής µετάδοσης  εξόδου.  
{σελίδα 24}. 

 
 

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΦΙΜΩΣΗΣ ∆ΕΚΤΗ (SQUELCH) 
 
Προσαρµόζει το επίπεδο φίµωσης εισόδου του δέκτη (σελίδα 22). Κάτι 
τέτοιο σας επιτρέπει την σιγή του µεγαφώνου όταν δεν λαµβάνεται 
κάποιος σταθµός.  
Γυρίστε το αριστερό κοντρόλ (VHF) ή το δεξί (UHF), ανάλογα σε ποια πε-
ριοχή θέλετε να λειτουργήσετε. 
Μπορείτε να διαµορφώσετε ανεξάρτητα επίπεδα squelch για την µπάντα 
VHF και UHF. 
 
           ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ VOL/ΠΛΗΚΤΡΑ BAND SEL 
 
Τα συγκεκριµένα κοντρόλ προσαρµόζουν το επίπεδο ακουστικής λήψης 
(ένταση του µεγαφώνου) {σελίδα 22}. Στρέψετε το αριστερό κοντρόλ (VHF) 
ή το δεξί (UHF) ανάλογα µε την µπάντα που θέλετε να επιλέξετε.  
 
Επιλέγει την µπάντα που µπορείτε να ελέγχετε χρησιµοποιώντας τα πλήκ-
τρα της πρόσοψης ή τα πλήκτρα του µικροφώνου.    
 
 

11
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       ΠΛΗΚΤΡΟ MNU 
Επιλέγει την λειτουργία του επιλογολογίου (Menu) {σελίδα 25}. 
 
       ΠΛΗΚΤΡΟ PM 
Επιλέγει την λειτουργία Προγραµµατισµένης Μνήµης {σελίδα 42}. 
 
      ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ PWR 
Ανοίγει ή κλείνει τον ποµποδέκτη {σελίδα 22}. 
 
       ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
Συνδέστε το βύσµα 8 επαφών (8 pin) του συνδετήρα έως ότου ακουστεί το 
“κλικ” του κλειδώµατος.  

 
 

       Συνδετήρας DATA 
 
 Συνδέετε ένα ρυθµιστή (TNC)  για λειτουργία Packet. 
 ∆έχεται ένα 8-πηνο βύσµα mini-DIN (σελίδα 86) 
 
 
 

 

ΠΙΣΩ ΟΨΗ 

 

Συνδετήρας βύσµατος κεραίας  
Συνδέστε µία εξωτερική κεραία. 
 Όταν κάνετε δοκιµαστικές εκποµπές, συνδέστε ένα τεχνητό φορτίο στην 
θέση της κεραίας. Το σύστηµα της κεραίας ή το φορτίο θα πρέπει να έχουν 
σύνθετη αντίσταση 50 Ω. 
 Ο συνδετήρας δέχεται έναν αρσενικό συνδετήρα τύπου PL-259.  
 
Καλώδιο τροφοδοσίας DC 13.8Volt 
 
Συνδέσετε µία πηγή συνεχούς ρεύµατος DC 13.8Volt. 
Χρησιµοποιείστε το παρεχόµενο καλώδιο DC στην συσκευασία. 
 

 Έξοδοι µεγαφώνου 
 
Μπορείτε εάν επιθυµείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό µεγάφωνο για 
καθαρότερο ήχο. Οι υποδοχές αυτές δέχονται βύσµα διαµέτρου 3.5mm 
(1/8’’)  δύο επαφών. ∆είτε στη σελίδα 6 για περισσότερες πληροφορίες.   

13 

14 

15 

16 

17 
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ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

 
 πλήκτρο UP 

 πλήκτρο DWN 
 
Αυξάνει ή µειώνει την συχνότητα λειτουργίας, τον αριθµό καναλιών 
µνήµης, τον αριθµό του menu κλπ. Κρατώντας πατηµένο  είτε το ένα 
πλήκτρο, είτε το άλλο προκαλείται επανάληψη. Επίσης επιλέγει το επίπεδο 
µεταξύ των λειτουργιών µε πολλαπλών επιλογών. 
 

 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ PTT (Πατήστε για εκποµπή) 
 
Πατήστε για να πραγµατοποιηθεί εκποµπή και αφήστε για να γίνει η λήψη. 
Χρησιµοποιείται επίσης για την ακύρωση ορισµένων λειτουργιών όπως η 
∆ιερεύνηση-Σάρωση (Scan) ή η Αυτόµατη Αλλαγή Μπάντας (σελίδα 68).  
 

 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  LOCK 
 
Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα του µικροφώνου εκτός το [PTT] καθώς και το 
πληκτρολόγιο DTMF στην περίπτωση που υπάρχει.  

 ΠΛΗΚΤΡΟ CALL 
 ΠΛΗΚΤΡΟ VFO 
 ΠΛΗΚΤΡΟ MR 

 
Όµοια µε τα πλήκτρα CALL, VFO και MR της πρόσοψης. Εάν το θέλετε και 
τα τρία αυτά πλήκτρα µπορούν να προγραµµατιστούν εκ νέου (σελίδα 78). 
 
ΠΛΗΚΤΡΟ PF 
 
Ανάλογα µε ποία λειτουργία θα επιλέξετε, έχοντας πρόσβαση στο “PF1” 
του Επιλογολογίου  Νο 16, η λειτουργία του πλήκτρου αυτού διαφέρει. 
Παραπεµφθείτε στο κεφάλαιο “∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ” (σελίδα 78).   
 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DTMF (περιλαµβάνεται µόνο στο MC-53DM) 
 
Το πληκτρολόγιο των 16 πλήκτρων χρησιµοποιείται για λειτουργίες DTMF 
ή για να εισάγουµε κατευθείαν µία συχνότητα ή έναν αριθµό καναλιών 
µνήµης.  
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ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

 
Στην οθόνη σας θα δείτε να απεικονίζονται διάφορες ενδείξεις οι οποίες 
παρουσιάζουν οτιδήποτε επιλέγετε. Κάποιες φορές ίσως να µην θυµάστε 
τι σηµαίνουν αυτές οι ενδείξεις ή µε ποιόν τρόπο µπορείτε να ακυρώσετε 
την τρέχουσα ρύθµιση. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο παρακάτω πίνακας θα 
σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµος. 
 
 

 
Ένδειξη 

 
Η Επιλογή σας 

 
Πλήκτρα ακύρωσης 

PTT Μπάντα (εκποµπής) ΤΧ Ορατό σε όλες τις µπάντες 
ctrl Μπάντα Ελέγχου [CONT SEL] 

CALL Κανάλι κλήσης [CALL] 
M Ισχύς Μέσης Εκποµπής [LOW], [LOW] για να 

επιλέξετε το εργοστασιακά 
προκαθορισµένο (Υψηλή). 

L Ισχύς Χαµηλής 
Εκποµπής 

[LOW] για να επιλέξετε το 
εργοστασιακά 
προκαθορισµένο (Υψηλή). 

DT DTSS  [F], [DTSS], [F], [DTSS] 
PAG PAGING CALL [F], [DTSS] 

T Λειτουργία Τόνου [TONE], [TONE] 
CT CTCSS Υποτόνου [TONE] 
R Αναστροφή [REV] 
Τ Αυτόµατος Μονόδροµη 

Επαλήθευση (ASC) 
[REV] 

 
 
  

 
   

 
Ένδειξη 

 
Επιλογή σας 

 
Πλήκτρα ακύρωσης 

+ Κατεύθυνση µετατόπισης 
συχνότητας (συν+) 

[F], [SHIFT], [F], [SHIFT] 
(Για το TM-V7E: επίσης [F], 
[SHIFT] ) 

- Κατεύθυνση µετατόπισης 
συχνότητας (µείον-)   

[F], [SHIFT]  
(Για το ΤΜ-V7E: επίσης [F], 
[SHIFT]) 

= 
(TM-V7E) 

Κατεύθυνση µετατόπισης 
(-7.6 MHz) 

[F], [SHIFT] 

+/- Κανάλι διαχωρισµένων 
συχνοτήτων µνήµης 

[VFO] 

A.B.C. Αυτόµατη Αλλαγή 
Μπάντας 

[F], [MNU] 

LOCK Κλείδωµα Ποµποδέκτη [F], [MHz] 
A.LOCK Γενικό Κλείδωµα 

ποµποδέκτη+πλήκτρων 
[MHz]+POWER ON και 
µετά [F], [MHz]. 

   
Όταν λαµβάνετε ένα σήµα: 
 

 
 Η ένδειξη “BUSY” εµφανίζεται στην οθόνη σας όταν είναι το 

σύστηµα φίµωσης squelch είναι ανοιχτό (σελίδα 22). 
 Το όργανο S-meter απεικονίζει την ανάλογη δύναµη των 

λαµβανόµενων σηµάτων.  
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Ο∆ΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ 

 
Όταν δεν µπορείτε να θυµηθείτε πως να χρησιµοποιήσετε κάποια 
λειτουργία και δεν έχετε µαζί σας το εγχειρίδιο οδηγιών, δεν υπάρχει λόγος 
να ανησυχείτε. Ο συγκεκριµένος ποµποδέκτης σας δείχνει τα βήµατα που 
θα ακολουθήσετε για τις λειτουργίες που θα χρησιµοποιείτε συχνότερα. 
Σηµείωση: Ο οδηγός ποµποδέκτη δεν αφορά όλες τις λειτουργίες. 
 

1. Πατήστε [MNU] για να εισάγετε την διαδροµή Μenu. 
 

2. Επιλέξτε το Νο 1 του Menu (Guide=Οδηγός). 

 
3. Πατήστε [SET], κατόπιν στρέψτε το κοντρόλ tuning για να 

επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία.  
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο µικρόφωνο 

[UP]/[DWN] για την επιλογή της λειτουργίας. 
 

 
4. Για να βγείτε από την διαδροµή του οδηγού του ποµποδέκτη, 

πατήστε ξανά το [MNU].  

 
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα περιεχόµενα των λειτουργιών που θα 
δείτε στην οθόνη.  
 
 
Περιεχόµενα  
Λειτουργίας 

Σελίδα Περιεχόµενα Λειτουργιών Σελίδα 

Σάρωση VFO 50 
 

Αποθηκευµένη εκποµπή DTMF 65 

Σάρωση MHz 53 Αποθήκευση καναλιού µονής 
συχνότητας εκποµπής 

36 

Σάρωση 
Μνήµης 

50 Αποθήκευση καναλιού µνήµης 
διαχωρισµένων συχνοτήτων 

36 

Σάρωση 
καναλιού 
κλήσης 

54 Aποθήκευση καναλιού κλήσης µονής 
συχνότητας 

39 

∆ιαγραφή 
καναλιού 
µνήµης 

37 Αποθήκευση καναλιού κλήσης 
διαχωρισµένων συχνοτήτων 

40 

Απεικόνιση 
καναλιών 
µνήµης 

40 Ανάθεση λειτουργίας στο πλήκτρο 
PF1 

78 

Ολική 
επαναφορά 
εργοστασιακώ
ν ρυθµίσεων 

41 Ανάθεση λειτουργίας στο πλήκτρο 
PF2 

78 

Μερική 
επαναφορά 
εργοστασιακώ
ν ρυθµίσεων 

41 Ανάθεση λειτουργίας στο πλήκτρο 
PF3 

78 

Επαναφορά 
προγραµµατιζ
όµενων 
καναλιών 

45 Ανάθεση λειτουργίας στο πλήκτρο 
PF4 

78 
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4.  ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ON/OFF 

 
1. Ανοίξτε στη θέση ON το τροφοδοτικό  DC. 

• Ισχύει µε εξαίρεση την περίπτωση που θα είστε εν κινήσει, 
σε αυτοκίνητο. 

 
2. Πατήστε τον διακόπτη PWR για να ενεργοποιηθεί ο ποµποδέκτης.  

 
3. Για να κλείσετε τον ποµποδέκτη, πατήστε ξανά τον διακόπτη 

PWR. 
• Σε σταθερή εγκατάσταση (βάση), αφού έχει ενεργοποιηθεί 

ο ποµποδέκτης, µπορείτε στην συνέχεια να κλείνετε ή να 
ανοίγετε τον ποµποδέκτη χρησιµοποιώντας µονάχα τον 
διακόπτη του τροφοδοτικού.  

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ (VOLUME) 

 
Στρέψτε δεξιόστροφα το κοντρόλ του ήχου (VOL) για να αυξήσετε το 
επίπεδο ακουστικής και αριστερόστροφα προκειµένου να το µειώσετε.  
 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΙΜΩΣΗΣ (SQUELCH) 

 
Σκοπός της λειτουργίας φίµωσης είναι να αποµονώσουµε την έξοδο του 
ήχου από το µεγάφωνο όταν δεν υπάρχουν καθόλου σήµατα στην λήψη. 
Όταν το σύστηµα φίµωσης ρυθµίζεται σωστά, ακούτε ήχο µονάχα όταν 
λαµβάνεται κάποιος σταθµός. Το σηµείο στο οποίο ο θόρυβος από το 
µεγάφωνο εξαφανίζεται, ονοµάζεται όριο φίµωσης και εξαρτάται από την 
συχνότητα.  
 
Στρέψτε δεξιόστροφα το κοντρόλ SQL προκειµένου να εξουδετερώσετε 
εντελώς το επίπεδο θορύβου, όταν δεν υπάρχει κανένα σήµα. 

 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΠΑΝΤΑ 
  

Πατήστε [BAND SEL] για να επιλέξετε την µπάντα των VHF ή των UHF.  
 

• Η ένδειξη “PTT” εµφανίζεται πάνω από την 
συχνότητα των VHF ή UHF για να σας δείξει ποια 
µπάντα επιλέξατε.  
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ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

 

▀   Λειτουργία Tuning Control (Έλεγχοι Συντονισµού) 
 
Είναι βολικό να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Tuning Control του 
ποµποδέκτη όταν έχετε εύκολη  πρόσβαση στην πρόσοψη του 
ποµποδέκτη και οι συχνότητες που πρόκειται να επιλέξετε βρίσκονται 
κοντά στην τρέχουσα συχνότητα.  
 

1. Πατήστε το πλήκτρο [VFO] για να επιλέξετε την λειτουργία VFO.   

 
2. Στρέψτε το κοµβίο Tuning του ποµποδέκτη για να επιλέξετε µία 

συχνότητα λήψης.  

 
 

• Η δεξιά περιστροφή αυξάνει την συχνότητα κατά µία 
βαθµίδα τη φορά.  

• Η αριστερά περιστροφή µειώνει την συχνότητα κατά µία 
βαθµίδα τη φορά. 

• Για να αλλάξετε συχνότητες σε βαθµίδες του 1 MHz, 
πατήστε αρχικά το πλήκτρο [MHz]. Για να αλλάξετε σε 
βαθµίδες των 10 MHz, πατήστε πρώτα τα πλήκτρα 
[F]+[MHz]. Η επανάληψη της λειτουργίας των ίδιων 
πλήκτρων ακυρώνει την λειτουργία του 1 MHz ή των 10 
MHz. 

 
• Αν δεν µπορείτε να επιλέξετε µία συγκεκριµένη συχνότητα 

λήψης, τότε πρέπει να αλλάξετε το µέγεθος βηµατισµού 
συχνοτήτων. Παραπεµφθείτε για περισσότερες 
λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο “ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ” (σελίδα 71).  

• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε συχνότητες µέσω του 
πληκτρολογίου του µικροφώνου (ισχύει µόνο για το MC-
53DM). ∆είτε στο “ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΣΩ  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ” (σελίδα 80).  

 

▀  Πλήκτρα Μικροφώνου [UP]/[DWN] 

 
Θα σας είναι πολύ εύκολο να χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] του 
µικροφώνου σας ώστε να επιλέξετε κάποια συχνότητα, για όταν βρισκόσα-
στε εν κινήσει ή για οποιαδήποτε άλλη στιγµή που δεν είσαστε µπροστά 
από τον ποµποδέκτη σας.  
 
Πατήστε µιά φορά το πλήκτρο [UP] ή το πλήκτρο [DWN]  για να αλλάξετε 
την συχνότητα λήψης κατά µία βαθµίδα, στην κατεύθυνση που δείχνει το 
πλήκτρο.  
 

• Με το να πατάτε και να αφήνετε οποιοδήποτε πλήκτρο, προκαλεί-
τε την κατ’ επανάληψη διαβάθµιση της συχνότητας σε µία κατεύ-
θυνση έως ότου ελευθερωθεί το πλήκτρο. 

  
• Για να αλλάζετε συχνότητες σε βαθµίδες του 1 MHz (ή των 10 

MHz), πατήστε αρχικά το πλήκτρο [MHz] ή τα πλήκτρα [F]+[MHz]. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ 

 
1. Όταν είσαστε έτοιµοι να ξεκινήσετε την εκποµπή, πατήστε και 

κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [PTT] του µικροφώνου και στη 
συνέχεια, µιλήστε µε κανονικό τόνο φωνής. 

• Εµφανίζεται η ένδειξη ισχύος RF καθώς και η ένδειξη “ON 
AIR”. 

 
 

• Αν µιλάτε πολύ κοντά στο µικρόφωνο ή πολύ δυνατά 
µπορεί να αυξήσετε την παραµόρφωση και να µειώσετε 
την ευκρίνεια του σήµατός σας στον σταθµό λήψης. 

• Το όργανο  ισχύος RF παρουσιάζει την σχετική ισχύ 
εξόδου µετάδοσης. 

  
2. Όταν τελειώσετε την οµιλία σας απελευθερώστε τον διακόπτη  

[PTT] του µικροφώνου.  

▀  Επιλέγοντας την ισχύ εξόδου 

Το σωστό αλλά και παράλληλα αυτό που απαιτείται από την νοµοθεσία 
είναι να επιλέγετε την χαµηλότερη ισχύ που σας επιτρέπει µία αξιόπιστη 
επικοινωνία. Αν η λειτουργία γίνεται µέσω µπαταρίας, η χαµηλότερη ισχύς 
µετάδοσης θα σας εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο πριν την αναγκαία 
φόρτιση. Η µείωση της ισχύος µειώνει και τον κίνδυνο παρεµβολής µε 
άλλους σταθµούς,  στην συγκεκριµένη µπάντα.  
 
Πατήστε το πλήκτρο [LOW] για να επιλέξετε την ισχύ εκποµπής που 
επιθυµείτε.  
 

• Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο [LOW], η ισχύς µετάδοσης αλλάζει 
όπως παρουσιάζεται παρακάτω.  
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΟ-
∆ΟΥΣ. Ο Π/∆ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΚΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ. 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΚΤΡΑ ΤΟΥ Π/∆. 
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν ο Π/∆ υπερθερµαίνεται λόγω υψηλής θερµοκρασίας ή συνεχόµενων 
εκποµπών, το κύκλωµα προστασίας ενεργεί για την ελάττωση της ισχύος 
εκποµπής.   
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5.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΟΛΟΓΙΟ)
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΟΛΟΓΙΟ); 

 
Πολλές λειτουργίες σε αυτόν τον ποµποδέκτη επιλέγονται ή 
διαµορφώνονται περισσότερο δια µέσω ενός προγράµµατος ρύθµισης 
µενού (επιλογολογίου), παρά δια µέσω των φυσικών ρυθµίσεων του 
ποµποδέκτη. Μόλις εξοικειωθείτε µε το σύστηµα του µενού 
(επιλογολογίου), θα εκτιµήσετε αµέσως και την χρησιµότητα που 
προσφέρει.  
 
Πρόσβαση στο Μενού 
 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή για σας µπάντα. 
•  Σε ορισµένα µέρη του µενού, µπορείτε να επιλέξετε 

διαφορετική λειτουργία σε κάθε µπάντα.  
2. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να µπείτε στην διαδροµή του 

Μενού.  
• Εµφανίζεται το τελευταίο µέρος του Μενού που έχει 

χρησιµοποιηθεί.  
 

 
3. Στρέψτε τον διακόπτη Tuning, ή πατήστε τα πλήκτρα [UP]/[DWN] 

του µικροφώνου για να επιλέξετε τον αριθµό του Μενού που 
επιθυµείτε.  

• Οι ενδείξεις “CLR” και είτε το “SET” είτε το “>” 
εµφανίζονται ως χαρακτηρισµοί των πλήκτρων.  

• Για να ακυρώσετε την επιλογή σας και να αποθηκεύσετε 
ξανά την προηγούµενη, πατήστε το πλήκτρο [CLR].  

 
 

 
 
Τα διαδοχικά βήµατα διαφέρουν κι αυτό εξαρτάται από το νούµερο της 
διαδροµής  του Μενού που θα επιλέξετε. Συµβουλευτείτε τις ανάλογες 
οδηγίες του εγχειριδίου. 
 
Σηµείωση: 
  

 Όπως απαιτείται, χρησιµοποιείτε τα  πλήκτρα ή το Tuning του 
ποµποδέκτη σε κάθε σας βήµα, εντός 10  δευτερολέπτων, αλλιώς θα 
επαναφέρετε την προηγούµενη λειτουργία.  
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Ρύθµιση στο Μενού 
 
Σηµείωση:   Για τις σκιασµένες λειτουργίες του µενού, επιλέξτε την κατάλληλη µπάντα (VHF ή UHF) πριν µπείτε στη λειτουργία του µενού 

 

Αρ. 
Μενού 

Αρ. 
στοιχείων. 

Περιγραφή Επιλογές Προκαθορισµένη ρύθµιση Σελίδα 

1 - Οδηγός του ποµποδέκτη ∆είτε την σελίδα παραποµπής  21 
 1 Αριθµός των καναλιών για οπτική 

σάρωση 
25/ 49/ 73/ 147 49 47 

2 2 Μήνυµα καλωσορίσµατος power ΟΝ ∆είτε την σελίδα παραποµπής “KENWOOD” 75 
 3 Πολλαπλή λειτουργία επιγραφής 

πλήκτρων 
∆είτε την σελίδα παραποµπής F/TONE/REV/LOW 72 

 1 Αναστροφή ένδειξης 
οπισθοφωτισµού οθόνης 

Positive/ negative Positive 77 

3 2 Αντίθεση ένδειξης οθόνης Level 1 (min.) ~ level 16 (max.) 9 77 
 3 Ρύθµιση έντασης ένδειξης οθόνης Level 1 (max.) ~ level 4 (min.)/ OFF 2 76 
 4 Αυτόµατη αλλαγή έντασης φωτισµού 

οθόνης 
ON/ OFF OFF 76 

 1 Κλείδωµα καναλιών µνήµης κατά την 
σάρωση 

ON/ OFF OFF 51 

4 2 Αναλογία καναλιών µνήµης VHF/UHF 90:90/ 110:70/ 130:50/ 50:130/ 70:110/ 
140:140  

90:90 35 

 3 Ονοµασία καναλιών µνήµης ∆είτε την σελίδα παραποµπής  38 
 4 Auto PM αυτόµατη αποθήκευση 

προγραµµατιζόµενων καναλιών 
ON/ OFF OFF 45 

 1 Αυτόµατη µετατόπιση συχνότητας 
αναµεταδότη 
(Η.Π.Α/ Καναδάς/ Ευρώπη µόνο)  

ON/ OFF ON 32 

5 2 Συχνότητα µετατόπισης 00.00 MHz ~ 29.95 MHz  σε βήµατα των 50 
kHz 

∆είτε την σελίδα παραποµπής 30 

 3 1750 Hz τόνος µε διατήρηση σήµατος 
εκποµπής 
(TM-V7E µόνο) 

ON/ OFF OFF 31 
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Αριθµ. 
Menu  

Αριθµ. 
Στοιχείου 

Περιγραφή Επιλογές Προρύθµιση Σελίδα 

6 — Προγραµµατιζόµενο VFO (Άνω/ κάτω 
όριο)  

Επιλεγµένες συχνότητες στη µπάντα Άνω/ κάτω RX όρια 
συχνότητας στη µπάντα  

70 

7 — Αποθήκευση αριθµών DTMF  ∆είτε την σελίδα παραποµπής  60 
8 — Μέθοδοι ανάκτησης σάρωσης Χρονική λειτουργία/ λειτουργία βάση 

σήµατος 
Χρονική λειτουργία 49 

9 — Σηµείο προηγµένης αναχαίτισης 
ενδοδιαµορφώσεων (AIP) 

ON/ OFF OFF 68 

10 — Αυτόµατη απενεργοποίηση λειτουργίας 
συσκευής (APO) 

ON/ OFF OFF 67 

11 — Χρονοδιακόπτης αντίστροφης µέτρησης 
εκποµπής (TOT) 

3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30 λεπτά  10 λεπτά 67 

 1 DTSS/ Κλήση κωδικού µε µικρή 
διατήρηση εκποµπής 

350 ms/ 550 ms 350 ms 56 

12 2 Αυτόµατη ακύρωση κλήσης Pager Αυτόµ.(ON)/ χειροκίνητα (OFF) χειροκίνητα 63 
 3 Αυτόµατη απάντηση Pager  

(U.S.A./ Canada only) 
ON/ OFF OFF 63 

13 1 Φίµωση squelch µε S-meter  ON/ OFF OFF 74 
 2 Κενός χρόνος φίµωσης Squelch S-meter  125 ms/ 250 ms/ 500 ms/ OFF OFF 74 
 1 Ένταση ήχου beep Επίπεδο 1 (ελ..) ~ 7 (µέγ.) / OFF Επίπεδο 5 72 

14 2 Ρυθµίσεις εξόδων µεγαφώνου Mode 1/ mode 2 Mode 1 18 
 3 Συνθεσάιζερ φωνής (Μόνο όταν έχει 

εγκατασταθεί το προαιρετικό VS-3.) 
Αγγλικά/ Ιαπωνικά/ OFF Αγγλικά 88 

15 1 Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων  1200 bps/ 9600 bps 1200 bps 85 
 2 Μπάντα δεδοµένων TX/RX  ON/ OFF OFF 85 

16 1 Έλεγχος µέσω µικροφώνου ON/ OFF OFF 80 
 2 ~ 5 Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών ∆είτε τη σελίδα αναφοράς  78 
 6 Παρακολούθηση DTMF  ON/ OFF OFF 65 
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6.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΩΝ 
 
 
Σε σύγκριση µε την µονόδροµη επικοινωνία, είναι δυνατή η εκποµπή σε 
πολύ µεγαλύτερες αποστάσεις µε τη χρήση αναµεταδότη. Οι αναµεταδότες 
είναι συνήθως τοποθετηµένοι στην κορυφή ενός βουνού ή σε άλλη 
υπερυψωµένη θέση.  Συνήθως λειτουργούν σε µεγαλύτερο  ERP 
(Effective Radiated Power) από έναν τυπικό σταθµό. Αυτός ο συνδυασµός 
ανύψωσης και µεγάλου ERP επιτρέπει την επικοινωνία σε πολύ µεγάλες 
αποστάσεις. 

Οι αναµεταδότες συνήθως εγκαθίστανται και συντηρούνται από οµάδες 
ραδιοερασιτεχνών, µερικές µε τη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε τη βιοµηχανία των επικοινωνιών. Σε  έκτακτες 
καταστάσεις, µπορούν να φανούν πολύτιµοι και να βοηθήσουν τις  
υπεύθυνες αρχές για τον συντονισµό των επικοινωνιών σε µια κοινότητα. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ 

Οι περισσότεροι ερασιτεχνικοί αναµεταδότες φωνής χρησιµοποιούν 
διαφορετική συχνότητα µετάδοσης και λήψης.  Η συχνότητα µετάδοσης 
µπορεί να είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη από τη συχνότητα λήψης, αλλά η 
διαφορά στις συχνότητες θα είναι µια σταθερή τιµή ή  "standard split".  
Μπορεί να γίνει ρύθµιση της διαφορετικής συχνότητας λήψης  και 
µετάδοσης µε επιλογή της µετατόπισης συχνότητας και µετατόπισης της 
κατεύθυνσης  αναφορικά µε τη συχνότητα λήψης. 

Επιπρόσθετα, κάποιοι αναµεταδότες µπορεί να απαιτούν από τον 
ποµποδέκτη να εκπέµψει κάποιον υποτόνο ώστε να είναι δυνατή η χρήση 
του αναµεταδότη.  Για την εκποµπή του απαιτούµενου υποτόνου, 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Tone και επιλέξτε τη συχνότητα του 
υποτόνου.  Η απαιτούµενη συχνότητα του υποτόνου εξαρτάται από τον 
αναµεταδότη τον οποίο χρησιµοποιείτε. 

Οι περισσότερες ρυθµίσεις στους αναµεταδότες βρίσκονται στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 

Φορά 
µετατόπισης 

TM-V7A/E VHF TM-V7A UHF TM-V7E UHF 

+ 600 kHz 5 MHz 1.6 MHz 
- 600 kHz 5 MHz 1.6 MHz 

- ("=") N/A N/A 7.6 MHz 
 
N/A: ∆εν µπορούν να εφαρµοστούν  
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Σχηµατικό διάγραµµα για την πρόσβαση 
     στη λειτουργία του αναµεταδότη 
 
 

Επιλογή µπάντας 

 
 

 
Επιλογή συχνότητας λήψης 

 
 

 
Επιλογή κατεύθυνσης µετατόπισης συχνότητας 

 
 

Ενεργοποιήστε την λειτουργία Tone, εφόσον 
χρειάζεται 

 
 

Επιλέξτε την συχνότητα υποτόνου, εφόσον 
χρειάζεται 

 
 

 
Πατήστε  Mic (PTT) 

  Επιλογή της κατεύθυνσης µετατόπισης 
συχνότητας 

 Επιλέξτε αν η συχνότητα εκποµπής θα είναι υψηλότερη (+) ή 
χαµηλότερη (-) από τη συχνότητα λήψης. 

 Πατήστε το πλήκτρο [F], [SHIFT]. 
• Κάθε φορά που θα επαναλαµβάνετε τη λειτουργία αυτού του 

πλήκτρου, η κατεύθυνση µετατόπισης θα αλλάζει όπως φαίνεται πιο 
κάτω. 

 
 

 
 

    Αν η µετατόπιση της συχνότητας εκποµπής  βρίσκεται εκτός του 
επιτρεπόµενου εύρους συχνοτήτων, η εκποµπή σήµατος 
παρεµποδίζεται µέχρι να γίνει επαναφορά της συχνότητας εκποµπής 
µέσα στα όρια της µπάντας µε µία από τις παρακάτω µεθόδους: 

• Αλλαγή της συχνότητας λήψης µέσα στα όρια της µπάντας. 

• Αλλαγή της κατεύθυνσης µετατόπισης. 

Σηµείωση:  Όταν χρησιµοποιούµε ένα κανάλι split memory  ή κατά τη 
διάρκεια της εκποµπής, δεν µπορεί να γίνει αλλαγή της κατεύθυνσης της 
µετατόπισης. 
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 Επιλογή της συχνότητας µετατόπισης 

 Επιλέξτε πόσο πρέπει να µετατοπιστεί η συχνότητα εκποµπής από τη 
συχνότητα λήψης. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πιέστε το πλήκτρο [MNU] για να βρεθείτε στη λειτουργία µενού. 

3. Επιλέξτε Menu No. 5 (Αναµεταδότης). 
 

 

4. Πιέστε το πλήκτρο [>], µετά επιλέξτε το στοιχείο  No. 2 (VHF 
Offset ή UHF Offset).  

• Εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή µετατόπισης συχνότητας. 
 
 

 

 

5. Πιέστε  το πλήκτρο [SET] και επιλέξτε την κατάλληλη τιµή  
µετατόπισης συχνότητας. 

 

• Το επιτρεπόµενο πεδίο επιλογής είναι από 00.00 MHz 
µέχρι 29.95 MHz σε βήµατα των 50 kHz. 

6. Πιέστε  το πλήκτρο[SET] για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση. 

7. Πιέστε  το πλήκτρο[MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία 
menu. 

 Για το TM-7VE µόνο:   Αν έχετε επιλέξει  “=“ για την µετατόπιση της 
κατεύθυνσης, δεν µπορείτε να  αλλάξετε την προκαθορισµένη (7.6 
MHz). 

Σηµείωση:  Αφού αλλάξετε τη τιµή  µετατόπισης, η καινούρια 
συχνότητα µετατόπισης θα χρησιµοποιηθεί για την αυτόµατη µετατόπιση 
του αναµεταδότη. 

 

 Ενεργοποίηση της λειτουργίας υποτόνου 

 Πιέστε το πλήκτρο [TONE]  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία  
υποτόνου. 

• Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο  [TONE], η επιλογή θα 
αλλάζει σύµφωνα µε τα παρακάτω. 
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 Επιλέξτε µια συχνότητα υποτόνου 

1. Πιέστε  το πλήκτρο [TONE] για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία υποτόνου. 

2. Πιέστε  τα πλήκτρα [F] (1 s), [T.SEL]. 

• Η τρέχουσα συχνότητα υποτόνου εµφανίζεται. 
 
 
 

 
 
 

3. Γυρίστε το χειριστήριο ρύθµισης (Tuning), ή  Mic [UP]/[DWN] 
για την επιλογή συχνότητας υποτόνου. 

4. Πιέστε  το πλήκτρο [OFF]  για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση. 

 

No. Συχν. 
(Hz) No. Συχν. 

(Hz) No. Συχν. 
(Hz) No. Συχν. 

(Hz) 

01 67.0 11 97.4 21 136.5 31 192.8 

02 71.9 12 100.0 22 141.3 32 203.5 

03 74.4 13 103.5 23 146.2 33 210.7 

04 77.0 14 107.2 24 151.4 34 218.1 

05 79.7 15 110.9 25 156.7 35 225.7 

06 82.5 16 114.8 26 162.2 36 233.6 

07 85.4 17 118.8 27 167.9 37 241.8 

08 88.5 18 123.0 28 173.8 38 250.3 

09 91.5 19 127.3 29 179.9 39 1750* 

10 94.8 20 131.8 30 186.2   

 * 1750 Hz: Μόνο για τις ευρωπαϊκές εκδόσεις 

Σηµείωση:   Χρησιµοποιείστε τους αριθµούς από . 01 µέχρι 39 που 
φαίνονται στον παραπάνω πίνακα όταν επιλέγετε συχνότητες υποτόνων 
µε άµεση εισαγωγή από το πληκτρολόγιο µικροφώνου (σελίδα 81). 

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ TM-V7E:  Για την εκποµπή υποτόνου 1750 Hz, επιλέξτε τη 
λειτουργία εκποµπής τόνου 1750Hz σε ένα από τα προγραµµατιζόµενα 
πλήκτρα λειτουργίας του µικροφώνου (σελίδα 78).           
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 Αυτόµατη µετατόπιση συχνότητας αναµεταδότη  
(Η.Π.Α./ Καναδάς/ Ευρώπη µόνο) 

 Αυτή η λειτουργία αυτόµατα επιλέγει µια κατεύθυνση µετατόπισης 
συχνότητας και ενεργοποιεί τη λειτουργία υποτόνου, σύµφωνα µε τη 
συχνότητα που έχει επιλεγεί στην VHF µπάντα. Ο ποµποδέκτης είναι 
προγραµµατισµένος για να µετατοπίζει την κατεύθυνσή του όπως 
φαίνεται παρακάτω.  Για να αποκτήσετε ένα ενηµερωµένο πλάνο της 
κατεύθυνσης της µετατόπισης απευθυνθείτε στην εθνική σας 
οργάνωση ραδιοερασιτεχνών. 

Για τις εκδόσεις στις Η.Π.Α και τον Καναδά 
 Εναρµονίζεται µε το πρότυπο πλάνο ARRL. 

 

Ευρωπαϊκές εκδόσεις 
 

 
Σηµείωση:   Η αυτόµατη µετατόπιση συχνότητας του αναµεταδότη δεν 
λειτουργεί όταν υπάρχει ένδειξη  Reverse ενεργοποιηµένη ή το CTCSS 
είναι στο ΟΝ. 

1. Επιλέξτε τη VHF µπάντα 
 

2. Πατήστε  το πλήκτρο[MENU] για να µπείτε στη λειτουργία 
menu. 

3. Επιλέξτε το Menu No. 5 (Αναµεταδότης). 
 

4. Πιέστε  το πλήκτρο [>], µετά επιλέξτε το στοιχείο  No. 1 

(Αυτόµατη µετατόπιση).  
 
 

5. Πιέστε το πλήκτρο [SET]  για να γίνει εναλλαγή της  
λειτουργίας ON ή OFF. 

6. Πιέστε  το πλήκτρο [MENU] ξανά για να βγείτε από τη 
λειτουργία menu. 
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7.  ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (REVERSE) 

Όταν χρησιµοποιείται κατά των έλεγχο εκποµπών ενός αναµεταδότη, η 
λειτουργία αναστροφής επιτρέπει να γίνει χειροκίνητος έλεγχος της 
απευθείας στάθµης του σήµατος ενός σταθµού που χρησιµοποιεί τον 
αναµεταδότη. Αν το σήµα του σταθµού είναι ισχυρό, τότε είναι καλύτερη η 
µετακίνηση σε µια συχνότητα που µπορεί να συνεχιστεί µε απευθείας 
ανταπόκριση η επαφή και να απελευθερωθεί ο αναµεταδότης. 

Πατήστε  το πλήκτρο[REV] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στη λειτουργία 
αναστροφής  ON ή OFF. 

• Η συχνότητα λήψης και η συχνότητα εκποµπής εναλλάσσονται. 

• Εµφανίζεται η ένδειξη  “R” όταν είναι ενεργοποιηµένη η  λειτουργία. 
Σηµείωση: 

 Αν πατώντας το πλήκτρο  [REV] τοποθετεί τη συχνότητα εκποµπής εκτός του 
επιτρεπόµενου πεδίου συχνοτήτων εκποµπής, ακούγεται ένας ήχος σφάλµατος όταν 
πιέζετε το πλήκτρο [PTT] και παρεµποδίζεται η εκποµπή. 

 Αν η αναστροφή τοποθετούσε τη συχνότητα λήψης εκτός του επιτρεπόµενου πεδίου 
συχνοτήτων λήψης, τότε ακούγεται ένας ήχος σφάλµατος όταν πιέζετε το πλήκτρο [REV] . 
∆εν πραγµατοποιείται η αναστροφή. 

 Η αυτόµατη µετατόπιση του αναµεταδότη δεν πραγµατοποιείται όταν λειτουργεί η 
αναστροφή. 

 ∆εν µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναστροφή κατά τη διάρκεια 
της εκποµπής. 

 
 

 Αυτόµατος έλεγχος συχνότητας απευθείας µετάδοσης (ASC) 
 Αυτή η  λειτουργία αυτόµατα ελέγχει το επίπεδο του απευθείας σήµατος 

του ανταποκριτή που συνοµιλούµε ώστε να γνωρίζουµε εάν είναι εφικτή 
η επικοινωνία σε απευθείας µετάδοση µεταξύ των σταθµών και όχι 
απαραίτητα µέσο του αναµεταδότη. Αν το επίπεδο του απευθείας 
σήµατος είναι αρκετά µεγάλο για να επιτρέπεται άµεση επικοινωνία 
χωρίς αναµεταδότη αναβοσβήνει ένας δείκτης πάνω στην οθόνη.  Αυτό 
σας ειδοποιεί να αλλάξετε σε µια εναλλακτική συχνότητα και να 
απελευθερώσετε τον αναµεταδότη για άλλους χρήστες.    

1. Πατήστε  το πλήκτρο [REV] (1 s) για να ενεργοποιήσετε τη  
λειτουργία. 

• Εµφανίζεται η ένδειξη  ASC. 
 

• Όταν είναι δυνατή η άµεση επικοινωνία, αναβοσβήνει η 
ένδειξη ASC. 

2. Για να ακυρώσουµε τον αυτόµατο έλεγχο µονόδροµης 
συχνότητας  ASC, πατάµε το πλήκτρο  [REV]. 

Σηµείωση: 
 Όταν γίνεται πλέον αδύνατη η άµεση επικοινωνία, τότε σταµατάει να αναβοσβήνει η 

ένδειξη ASC. 
 Η ASC δεν λειτουργεί, όταν η συχνότητα εκποµπής και λήψης είναι η  ίδια, δηλαδή 

έχουµε άµεση  επικοινωνία. 
   Η λειτουργία ASC  δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια  της σάρωσης. 
  Αν ανακαλέσετε ένα κανάλι µνήµης ή ένα κανάλι κλήσης το οποίο έχει την αναστροφή 

ενεργοποιηµένη, η ASC απενεργοποιείται. 
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Στα κανάλια µνήµης, µπορούν να αποθηκευτούν συχνότητες και σχετικά 
δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιείτε συχνά. Είναι διαθέσιµο ένα σύνολο 280 
καναλιών µνήµης, από τα οποία τα 140 είναι για τα VHF και UHF.   

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ένα όνοµα για κάθε κανάλι µνήµης.  
Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία  της απόδoσης ονόµατος περιορίζεται το 
σύνολο του αριθµού των καναλιών µνήµης στα 180, αλλά επιτρέπει την 
επιλογή της αναλογίας των καναλιών ανάµεσα στην VHF και UHF µπάντα, 
από 5 τύπους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κεφάλαιο 
«Ονοµασία καναλιών µνήµης» (σελίδα 38).  
 

ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ (SIMPLEX) Η΄ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (SPLIT MEMORY); 

Υπάρχουν δύο µέθοδοι για την αποθήκευση  συχνοτήτων 
εκποµπης/λήψης και σχετικών δεδοµένων στα κανάλια µνήµης, ανάλογα 
µε τη σχέση των συχνοτήτων εκποµπής και λήψης. Κάθε κανάλι µνήµης 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή σαν µεµονωµένης συχνότητας κανάλι ή σαν 
split κανάλι. Χρησιµοποιήστε το split κανάλι για την αποθήκευση 
ξεχωριστής συχνότητας λήψης και εκποµπής. 

• Κανάλι µνήµης µεµονωµένης συχνότητας: 
Συχνότητα λήψης = Συχνότητα εκποµπής 

• Κανάλι µνήµης split: 
Συχνότητα λήψης  Συχνότητα εκποµπής 

 
Σηµείωση:  Όχι µόνο µπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα στα κανάλια µνήµης, αλλά 
µπορείτε και να γράψετε πάνω σε ήδη αποθηκευµένα  δεδοµένα. 

Τα δεδοµένα παρακάτω µπορούν να αποθηκευθούν σε κάθε κανάλι 
µνήµης: 

 

Παράµετρος Κανάλι 
Μεµονωµένης 
συχνότητας 

Split 
κανάλι 

RX συχνότητα Ναι Ναι 

TX συχνότητα  Ναι 

Συχνότητα υποτόνου Ναι Ναι 

Συχνότητα CTCSS  Ναι Ναι 

Τόνος ή κατάσταση CTCSS Ναι Ναι 

Βηµατισµός συχνότητας Ναι Ναι 

Κατεύθυνση µετατόπισης 
συχνότητας, κατάσταση 
µετατόπισης 

Ναι N/A 

Κατάσταση αναστροφής 
συχνότητας 

Ναι N/A 

Κωδικός DTSS, κατάσταση 
DTSS  

Ναι Ναι 

Κλείδωµα καναλιών µνήµης Ναι Ναι 

Ονοµασία καναλιών µνήµης Ναι Ναι 
 
Ναι: Μπορεί να αποθηκευτεί στη µνήµη. 
N/A: ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί 
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ VHF/UHF  

 

Μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία των καναλιών µνήµης στις µπάντες 
VHF και UHF, δηλ. εκτός της προκαθορισµένης από το εργοστάσιο 
αναλογίας (90 κανάλια σε κάθε µπάντα).  Η αλλαγή της αναλογίας απαιτεί 
την διαγραφή όλων των καναλιών µνήµης οπότε πρέπει να αποφασιστεί η 
κατάλληλη αναλογία πριν αποθηκευτούν δεδοµένα. 

Οι δυνατές αναλογίες φαίνονται παρακάτω: 

VHF µπάντα UHF µπάντα Ονοµασία 
καναλιού µνήµης 

90 90 Ναι 
110 70 Ναι 
130 50 Ναι 
50 130 Ναι 
70 110 Ναι 

140 140 Ναι 

Ναι: Μπορεί να προγραµµατιστεί το όνοµα καναλιού µνήµης 
N/A: ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί 

1. Πατήστε  το πλήκτρο [MNU] για τη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε  No. 4 (Μνήµη). 
 

 
 
 
 

 
 
3. Πατήστε  το πλήκτρο [>], και επιλέξτε το στοιχείο  No. 2 

(Αναλογία καναλιών). 
 

 

 

4. Πατήστε  το πλήκτρο [SET], και µετά επιλέξτε την επιθυµητή 
αναλογία. 

 

5. Πατήστε  το πλήκτρο [SET] πάλι. 

• Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. 

• Για να ακυρώσετε την αλλαγή της αναλογίας, πατήστε το [CLR]. 

6. Πατήστε το πλήκτρο [SET] άλλη µια φορά. 

• Γίνεται διαγραφή των καναλιών µνήµης και αλλάζει η αναλογία. 

• Η προηγούµενη λειτουργία επαναφέρεται. 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (SIMPLEX) 

 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα.  

2. Επιλέξτε την επιθυµητή συχνότητα  και τα σχετικά δεδοµένα 
(Τόνος, CTCSS, DTSS, κλπ.) χρησιµοποιώντας τη VFO 
λειτουργία, Ανάκληση µνήµης  {σελίδα 37}, ή κανάλι κλήσης 
{σελίδα 39}. 

3. Πατήστε το πλήκτρο  [F]. 
• Εµφανίζεται ο αριθµός καναλιού µνήµης και ένα βέλος. 
• Το βέλος δείχνει αν το τρέχον κανάλι µνήµης περιέχει δεδοµένα 

(“ > “) ή όχι (“ > “).  

 
4. Στρέψτε το κουµπί Tuning, ή πατήστε το πλήκτρο  Mic 

[UP]/[DWN], για να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι µνήµης. 

5. Πατήστε  το πλήκτρο [MR]: 
• Τα δεδοµένα της επιλεγµένης συχνότητας αποθηκεύονται στο 

κανάλι µνήµης.  Η συχνότητα µνήµης από ένα κανάλι µνήµης 
split ή από κανάλι κλήσης split δεν αποθηκεύεται. 

• Αν το κανάλι µνήµης το οποίο επιλέχθηκε στο προηγούµενο 
βήµα περιέχει ήδη δεδοµένα, τα καινούρια δεδοµένα γράφονται 
πάνω στα ήδη υπάρχοντα. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (SPLIT) 

 
1. Για να επιλέξετε την επιθυµητή συχνότητα λήψης, τα σχετικά 

δεδοµένα και το κανάλι µνήµης, χρησιµοποιείστε τα βήµατα 1 
έως 4 (όχι το 5), τα οποία δίνονται για τα κανάλια µνήµης 
µεµονωµένης συχνότητας επικοινωνίας. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [MR] (1 s) 

• Εµφανίζεται  η ένδειξη " ±". 
 
 

3. Επιλέξτε την επιθυµητή συχνότητα εκποµπής. 

 

 

4. Πατήστε το πλήκτρο [MR]. 
• Η επιλεγµένη συχνότητα εκποµπής αποθηκεύεται στο κανάλι 

µνήµης. 

Σηµείωση:    

   Αν επιλέξετε µία κατεύθυνση µετατόπισης συχνότητας στο βήµα 1, µπορείτε επίσης να 
πιέσετε το πλήκτρο [ REV ]  στο βήµα 3 για να επιλέξετε µια συχνότητα εκποµπής. Η 
συχνότητα εκποµπής ξεχωρισµένη από την τρέχουσα µετατόπιση συχνότητας θα 
αποθηκευτεί στο κανάλι µνήµης. 

 Στο βήµα 2 δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Mic [MR], ή το Mic [PF] 
προγραµµατισµένο µε ανάκληση µνήµης. 

 Η µετάδοση της κατάστασης της µετατόπισης και της αναστροφής δεν αποθηκεύονται σε 
ένα κανάλι µνήµης. 
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ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 

 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [MR] για να µπείτε στη λειτουργία 
ανάκλησης µνήµης. 

• Ανακαλείται το κανάλι µνήµης το οποίο είχε χρησιµοποιηθεί 
τελευταίο. 

 

3. Περιστρέψτε το κουµπί  Tuning , ή πατήστε το  Mic 
[UP]/[DWN], για να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι µνήµης. 

• Σύµφωνα µε τη φορά του ρολογιού  ή Mic [UP]: 
Αυξάνει τον αριθµό του καναλιού. 

• Αντίθετα µε τη φορά του ρολογιού ή Mic [DWN]: 
Μειώνει τον αριθµό του καναλιού. 

• Κενά κανάλια µνήµης δεν µπορούν να ανακληθούν. 

• Για να επανέλθει η λειτουργία VFO , πατήστε το πλήκτρο [VFO]. 
Σηµείωση: 

 Τα κανάλια  µνήµης επίσης µπορούν να ανακληθούν µέσω του πληκτρολογίου του 
µικροφώνου .  Βλέπε "Εισαγωγή αριθµού καναλιού µνήµης" {σελίδα 81}. 

 Όταν ανακαλείται ένα κανάλι µνήµης split, εµφανίζεται η ένδειξη, " ±" στην οθόνη.  
Πατήστε το πλήκτρο  [REV]  για να εµφανιστεί η συχνότητα εκποµπής.  

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 

 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [MR] για να µπείτε στη λειτουργία ανάκλησης 
µνήµης. 

3. Περιστρέψτε το κουµπί  Tuning , ή πατήστε το  Mic [UP]/[DWN], για 
να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι µνήµης. 

4. Κλείστε τον ποµποδέκτη. 

5. Πατήστε τα πλήκτρα [MHz]+ POWER ON. 

• Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. 

6. Πατήστε το πλήκτρο [MR] ξανά. 

• Τα δεδοµένα του επιλεγµένου καναλιού µνήµης σβήνονται. 

•  

Σηµείωση: ∆εν µπορεί να καθαριστεί το κανάλι µνήµης 1. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΝΗΜΗΣ 

 

Μπορείτε να ονοµάσετε τα κανάλια µνήµης χρησιµοποιώντας µέχρι 7 
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.  Όταν ανακαλείται ένα ονοµασµένο κανάλι 
µνήµης, το όνοµά του εµφανίζεται στην οθόνη µαζί µε την αποθηκευµένη 
συχνότητα.  Τα ονόµατα µπορεί να είναι σήµατα κλήσης, ονόµατα 
αναµεταδοτών, πόλεις, ονόµατα ανθρώπων κλπ. 
Σηµείωση:    

 ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία , αν έχετε επιλέξει αναλογία 
καναλιών µνήµης 140:140. 

 ∆εν µπορείτε να  ονοµάσετε, το κανάλι κλήσης, L1 µέχρι L3, ή τα  κανάλια  U1 µέχρι U3 .  
 

1. Ανακαλέστε το επιθυµητό κανάλι µνήµης. 
2. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία Menu. 
3. Επιλέξτε στο Menu το No. 4 (Μνήµη). 

 

4. Πατήστε το πλήκτρο [>], µετά επιλέξτε το στοιχείο  No. 3 (Όνοµα 
µνήµης). 

 
 
 

 

 

5. Πατήστε το πλήκτρο [SET]. 
• Αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο. 

 

6. Περιστρέψτε το κουµπί  Tuning , ή πατήστε το  Mic [UP]/[DWN], για 
να επιλέξετε το πρώτο ψηφίο. 

• Για να ξεπερνάτε ανά 4 ψηφία κατά τη λειτουργία των παραπάνω 
κουµπιών, πατήστε το πλήκτρο [MHz].  Πατήστε το πλήκτρο [MHz] 
ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία άλµατος. 

7. Πατήστε το πλήκτρο [>]. 
• Το δεύτερο ψηφίο αναβοσβήνει. 

8. Επαναλαµβάνετε τα βήµατα 6 και 7 για να εισάγετε µέχρι 7 ψηφία. 
• Αφού έχετε εισάγει και το 7 ψηφίο, το πάτηµα του πλήκτρου [>] 

προκαλεί έναν ήχο σφάλµατος.  
• Για να ξαναεισάγετε το προηγούµενο ψηφίο πατήστε [<]. 
• Για να σβήσετε όλα τα ψηφία και να βρεθείτε πάλι στο αρχικό πιέστε 

το πλήκτρο [VFO]. 

9. Πατήστε το πλήκτρο [SET] ξανά για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση. 

10. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
Σηµείωση: 

 Μπορούν να αποδοθούν ονόµατα σε κανάλια µνήµης που έχουν αποθηκευτεί συχνότητες 
και τα  αντίστοιχα  δεδοµένα. 

 Τα  αποθηκευµένα ονόµατα µπορούν να επαναγραφούν επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 1 
µέχρι 10. 

 Τα αποθηκευµένα  ονόµατα σβήνονται, όταν σβηστούν τα κανάλια µνήµης.  
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ΚΑΝΑΛΙΑ  ΚΛΗΣΗΣ 

 

Το κανάλι κλήσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση κάθε 
συχνότητας και των αντίστοιχων δεδοµένων, τα οποία ανακαλείτε συχνά.  
Το κανάλι κλήσης µπορεί να προγραµµατιστεί µε µια µεµονοµένη ή split 
συχνότητα.  Ανεξάρτητα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 
ποµποδέκτης, το κανάλι κλήσης µπορεί πάντα να επιλεγεί γρήγορα.  
Μπορείτε αν θέλετε να αφιερώσετε το κανάλι κλήσης σαν κανάλι έκτακτης 
ανάγκης στην οµάδα σας.  Σε αυτήν την περίπτωση η σάρωση καναλιού 
Κλήσης/VFO (σελίδα 54) θα είναι χρήσιµη. 

Η προκαθορισµένη συχνότητα που είναι αποθηκευµένη στο κανάλι κλήσης 
φαίνεται παρακάτω: 

 

Έκδοση VHF UHF 

Η.Π.Α./ Καναδάς 144 MHz 440 MHz 

Ευρώπη/Γενική 144 MHz 
430 MHz 

 

Τα περιεχόµενα του καναλιού κλήσης δεν µπορούν να διαγραφούν, όµως 
µπορείτε να γράψετε  καινούρια δεδοµένα πάνω σε παλιά, όπως 
περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. 

 

 Ανάκληση του καναλιού κλήσης 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

2. Πατήστε το πλήκτρο  [CALL]  για να ανακαλέσετε το κανάλι 
κλήσης 
• Εµφανίζεται η ένδειξη “CALL”. 

• Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη λειτουργία πατήστε στο 
πλήκτρο [CALL] πάλι. 

• Το κουµπί  Tuning και το µικρόφωνο [UP]/[DWN] δεν 
λειτουργούν κατά την επιλογή του καναλιού κλήσης 

 Αλλαγή περιεχοµένων του καναλιού κλήσης 
(µεµονωµένη συχνότητα) 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Επιλέξτε την επιθυµητή συχνότητα και τα σχετικά δεδοµένα 
(Τόνο, CTCSS, DTSS, κλπ.) χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
VFO ή την ανάκληση µνήµης (σελίδα 37). 

3. Πατήστε το πλήκτρο [F], [CALL]. 
• Η επιλεγµένη συχνότητα και τα σχετικά δεδοµένα αποθηκεύονται 

στο κανάλι κλήσης. ∆εν αποθηκεύεται η συχνότητα εκποµπής από 
ένα κανάλι µνήµης split. 

• Επανέρχεται η προηγούµενη λειτουργία. 

Σηµείωση:   Η κατάσταση κλειδώµατος δεν µπορεί να αντιγραφεί από ένα κανάλι µνήµης 
στο κανάλι κλήσης. 
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 Αλλαγή περιεχοµένων του καναλιού κλήσης µε 
διαχωρισµένη συχνότητα(Split) 

 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Επιλέξτε την επιθυµητή συχνότητα κλήσης  (Τόνο, CTCSS, DTSS, 
κλπ.) χρησιµοποιώντας τη λειτουργία VFO ή την ανάκληση µνήµης 
{σελίδα 37}. 

3. Πατήστε το πλήκτρο [F], [CALL] (1 s). 
• Εµφανίζεται η ένδειξη “±”. 

 
• Ο αριθµός του καναλιού είναι ορατός, αν χρησιµοποιείται η λειτουργία 

ανάκλησης µνήµης στο βήµα 1. 

4. Γυρίστε το κουµπί  Tuning, ή πατήστε το  Mic [UP]/[DWN], για να 
επιλέξετε την επιθυµητή συχνότητα εκποµπής. 

5. Πατήστε το πλήκτρο  [CALL] πάλι. 

• Η επιλεγµένη συχνότητα εκποµπής αποθηκεύεται στο κανάλι κλήσης 
και επανέρχεται η προηγούµενη λειτουργία. 

Σηµείωση:    
 Η κατάσταση της µετατόπισης συχνότητας της εκποµπής και της αναστροφής δεν 

αποθηκεύεται στο κανάλι κλήσης split. 
 H κατάσταση κλειδώµατος δεν µπορεί να αντιγραφεί από ένα κανάλι µνήµης στο 

κανάλι κλήσης. 

METABAΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VFO 

Η µεταφορά των περιεχοµένων από ένα κανάλι µνήµης ή το κανάλι 
κλήσης στο VFO , αν θέλετε να ερευνήσετε για άλλους σταθµούς ή µια 
καθαρή συχνότητα, κοντά στη συχνότητα του επιλεγµένου καναλιού 
µνήµης  ή του καναλιού κλήσης. 

1. Ανακαλέστε το επιθυµητό κανάλι µνήµης ή το κανάλι κλήσης. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [F], [VFO]. 
• Όλα τα περιεχόµενα του καναλιού µνήµης ή του καναλιού κλήσης 

µεταφέρονται στο VFO. Επιλέγεται η λειτουργία  VFO, αφού έχει 
ολοκληρωθεί η µεταφορά. 

Σηµείωση:   Η συχνότητα εκποµπής από ένα κανάλι split  ή από ένα κανάλι κλήσης split  δεν 
µεταφέρονται στο VFO.  Για  να  µεταφέρετε  τη συχνότητα εκποµπής , πατήστε το πλήκτρο 
[REV], και µετά πατήστε το πλήκτρο [F], [VFO]. 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

Όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η λειτουργία, η οθόνη έχει την ένδειξη 
αριθµών καναλιών, αντί για συχνότητες.  

Με τον ποµποδέκτη σβηστό πατήστε τα πλήκτρα [LOW]+ POWER ON για 
να γίνει η εναλλαγή αυτής της λειτουργίας µεταξύ ON και OFF. 
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Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων 

 
Αν ο ποµποδέκτης εµφανίζει προβλήµατα στη λειτουργία του, η 
επαναφορα των εργοστασιακών ρυθµίσεων του ποµποδέκτη µπορεί να 
λύσει το πρόβληµα. 

Θυµηθείτε ότι η επαναφορά απαιτεί να επανεισάγετε τα δεδοµένα των 
καναλιών µνήµης πάλι µετά την ενεργοποίηση.  Από την άλλη πλευρά, η 
ενεργοποίηση είναι ένας γρήγορος τρόπος να σβήσετε όλα τα δεδοµένα 
από όλα τα κανάλια. 
Σηµείωση:   Κατά τη χρήση της ένδειξης καναλιών ή το κεντρικό κλείδωµα, δεν µπορείτε να 
κάνετε ούτε µερική, ούτε ολική επαναφορά (reset). 

Εργοστασιακές ρυθµίσεις της µπάντας VHF 

  

Έκδοση Συχνότητα 
VFO  

Βήµα 
Συχνότητας 

Τόνος 
συχνότητας 

Η.Π.Α./ Καναδάς 144 MHz 5 kHz 88.5 Hz 

Ευρώπη/ Γενικά 144 MHz 12.5 kHz 88.5 Hz 

Εργοστασιακές ρυθµίσεις της µπάντας UHF 

  

Έκδοση Συχνότητα 
VFO 

Βήµα 
Συχνότητας 

Τόνος 
συχνότητας 

Η.Π.Α./ Καναδάς 440 MHz 25 kHz 88.5 Hz 

Ευρώπη/ Γενικά 430 MHz 25 kHz 88.5 Hz 

 

 Μερική επαναφορά (VFO RESET) 
 Χρησιµοποιήστε την µερική επαναφορά ρυθµίσεων σε όλες τις 

ρυθµίσεις εκτός από τα κανάλια µνήµης, το κανάλι κλήσης, τα κανάλια 
PM, και το κλείδωµα των καναλιών µνήµης. 

1. Με τον ποµποδέκτη σβηστό πατήστε τα πλήκτρα [VFO]+ 
POWER ON. 

• Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης.  
(“VFO Reset? πατάτε [VFO]) 

• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία reset, πατήστε κάθε πλήκτρο εκτός 
από [VFO]. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [VFO] πάλι. 
 

 Ολική επαναφορά ρυθµίσεων (FULL RESET) 
Χρησιµοποιήστε το για να επαναφέρεται όλες τις ρυθµίσεις. 

3. Με τον ποµποδεκτη σβηστο πατήστε το πλήκτρο [MR]+ 
POWER ON. 

• Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης.  
(“All Reset? Πατήστε [MR]) 

• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία reset, πατήστε κάθε πλήκτρο 
εκτός από [MR]. 

4. Πατήστε το πλήκτρο [MR] πάλι. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Επίσης µπορείτε να κάνετε µερικό ή ολικό Reset πατώντας 
το αντίστοιχο κοµβίο RESET του Π/∆. 
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8.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ  ΜΝΗΜΗ 
 
 
Η προγραµµατιζόµενη µνήµη  (PM) επιτρέπει την εικονική αποθήκευση 
όλων των ρυθµίσεων του ποµποδέκτη. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε 
αργότερα να ανακαλέσετε το ίδιο περιβάλλον.  Ο ποµποδέκτης έχει  4 
κανάλια PM. Αν είσαστε ο τύπος που του αρέσουν οι πολλές δυνατότητες 
που προσφέρονται από τους µοντέρνους ποµποδέκτες, αλλά δεν σας 
αρέσει να θυµόσαστε πώς γίνονται όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις, θα 
βρείτε την προγραµµατιζόµενη µνήµη ιδιαίτερα χρήσιµη. 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι παρακάτω προγραµµατιζόµενες ρυθµίσεις είναι κοινές στις µπάντες 
VHF και UHF: 

TX µπάντα εκποµπής Μπάντα ελέγχου 
Αυτόµατη απενεργοποίηση 
συσκευής 
(AUTOMATIC POWER OFF) 

Αυτόµατη αλλαγή µπάντας 

Χρονοδιακόπτης αντίστροφης 
µέτρησης εκποµπης 

Ρύθµιση έντασης ένδειξης οθόνης 

Αυτόµατη αλλαγή ρύθµισης 
έντασης φωτεινότητας οθόνης 

Αντίθεση ένδειξης οθόνης 

Θετική/ Αρνητική αναστροφή 
οπισθοφωτισµού οθόνης 

Ένταση ήχου (beep) 

Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων DTSS/διατήρηση εκποµπής κλήσης 
PAGE 

∆ιατήρηση εκποµπής τόνου 
1750Hz  (µόνο για το TM-V7E) 

Τόνος επιβεβαίωσης 
πληκτρολογίου µικροφώνου 

 

Οι ακόλουθες ρυθµίσεις µπορούν να αποθηκευθούν ξεχωριστά για τις 
µπάντες VHF και UHF: 

 

Συχνότητα VFO  Λειτουργία VFO  
Λειτουργία ανάκλησης 
µνήµης 

Λειτουργία καναλιού κλήσης

 Μπάντα TX  Μπάντα ελέγχου 
Βήµα εναλλαγής 
συχνότητας 

Ισχύς εξόδου εκποµπής  

Συχνότητα υποτόνου Συχνότητα υποτόνου 
φίµωσης CTCSS  

Κατάσταση υποτόνου Κατάσταση υποτόνου 
φίµωσης CTCSS  

Κατεύθυνση µετατόπισης 
συχνότητας 

Κατάσταση µετατόπισης 
συχνότητας 

Αυτόµατη µετατόπιση 
συχνότητας αναµεταδότη 

Κατάσταση αναστροφής 
συχνότητας 

Άνω όριο συχνότητας  
(για προγραµµατιζόµενο 
VFO)  

Κάτω όριο συχνότητας   
(για προγραµµατιζόµενο 
VFO)  

Μέθοδος ανάκτησης 
σάρωσης (scan) 

S-meter Squelch (βάσει 
ληφθέντων σηµάτων)  

Αυτόµατος έλεγχος 
απευθείας επικοινωνίας 

Advanced Intercept 
Point(απόρριψης 
ενδοδιαµορφωσεων) 

DTSS/Κατάσταση κλήσεων 
PAGE 

Κωδικός DTSS  

Κανάλια µνήµης κλήσεων 
PAGE 

Ακρόαση διπλής µπάντας 
RX 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
Τα παρακάτω είναι παραδείγµατα στο πώς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
την προγραµµατιζόµενη µνήµη.  Αυτά τα παραδείγµατα µπορεί να µην 
αντιπροσωπεύουν χρήσιµες εφαρµογές για εσάς, αλλά θα καταλάβετε την 
προσαρµοστικότητα αυτής της λειτουργίας.   

 

.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράζεστε τον ποµποδέκτη µε άλλα µέλη της οικογένειά σας ή της 
λέσχης.  Όµως κάθε ένας έχει προσωπικές προτιµήσεις για το πώς 
θα ήθελε να ρυθµίσει τις διάφορες λειτουργίες. Θα έπρεπε να 
αλλάξετε αρκετές ρυθµίσεις κάθε φορά που θα χρησιµοποιούσατε τον 
ποµποδέκτη. 

Λύση: 

Επειδή υπάρχουν διαθέσιµα 4 κανάλια ΡΜ, µέχρι 4 άτοµα µπορούν 
να προγραµµατίζουν ξεχωριστά τον ποµποδέκτη και να αποθηκεύουν 
το περιβάλλον που έχουν δηµιουργήσει.  Τότε κάθε άτοµο µπορεί 
γρήγορα να αλλάξει στις προσωπικές του ρυθµίσεις, ανακαλώντας 
απλά ένα κανάλι ΡΜ.   

Είναι υπερβολικά µεγάλος κόπος να αλλάξει κάποιος τις ρυθµίσεις, 
αφού κάποιος έχει επέµβει σε αυτές. Αυτή η εφαρµογή λοιπόν 
εµποδίζει λοιπόν το να έχει κάποιος έναν ποµποδέκτη µε πολλά 
χαρακτηριστικά που δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει 

Κατά την λειτουργία στο αυτοκίνητο κάθε πρωί καθ’ οδόν για τη 
δουλειά, προτιµάτε έναν σιγανό ποµποδέκτη, ο οποίος δεν ενοχλεί 
την πρωινή ησυχία. Επίσης θεωρείτε ότι µια φωτεινή οθόνη είναι 
σπατάλη ηλεκτρισµού στο φως του ήλιου.   

Το βράδυ κατά την οδήγηση στο σπίτι, συνειδητοποιείτε ότι η 
λειτουργία του ήχου έχει το σκοπό της και αποδέχεστε ότι είναι 
χρήσιµη µια φωτεινή οθόνη αφού έχει πέσει το σκοτάδι. 

Λύση: 

Σε δύο ξεχωριστά κανάλια ΡΜ, αποθηκεύστε τα ίδια λειτουργικά 
δεδοµένα, όπως η συχνότητα, η µετατόπιση, ο κώδικας DTSS, κλπ., 
και αποθηκεύστε διαφορετικές ρυθµίσεις για τη ρύθµιση της έντασης 
ένδειξης, και τις λειτουργίες ήχου. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να 
ανακαλείτε εύκολα τις καλύτερες ρυθµίσεις για πρωινή ή νυχτερινή 
λειτουργία. 

∆εν µπορείτε να βρείτε τον τρόπο, για να βγει ο ποµποδέκτης από 
τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας. 

Λύση: 

Απλά ανακαλέστε το κανάλι ΡΜ 1, το οποίο περιέχει ένα ακριβές 
αντίγραφο του εργοστασιακά προκαθορισµένου περιβάλλοντος.  ∆εν 
θα χάσετε τα δεδοµένα από κανένα κανάλι µνήµης. 

2η Περίπτωση 

3η Περίπτωση 

1η   Περίπτωση 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΜ 

 
1. Επιβεβαιώστε ότι οι ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται: 

• Και οι δύο µπάντες είναι στη λειτουργία λήψεως. 

• ∆εν χρησιµοποιείται σάρωση (scan) σε καµία µπάντα 

Ο έλεγχος του µικροφώνου είναι απενεργοποιηµένος και στις δύο µπάντες. 

2. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα.  

3. Επιλέξτε την επιθυµητή συχνότητα και τα σχετικά δεδοµένα 
(Τόνος, CTCSS, DTSS, κλπ.) χρησιµοποιώντας τη VFO 
λειτουργία. 

4. Εφόσον χρειάζεται, επιλέξτε άλλη µπάντα, και µετά επιλέξτε την 
επιθυµητή συχνότητα και τα σχετικά δεδοµένα. 

5. Πατήστε τα πλήκτρα [F], [PM]. 
• Εµφανίζονται οι αριθµοί των καναλιών ΡΜ και αναβοσβήνουν.  

 

6. Πατήστε από [1] ως[4] ανάλογα µε το επιθυµητό κανάλι ΡΜ 

• Η επιλεγµένη συχνότητα και τα σχετικά δεδοµένα αποθηκεύονται στο 
κανάλι ΡΜ. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΡΜ 

 
1. Πατήστε το πλήκτρο [PM]. 

• Εµφανίζεται ο αριθµός του καναλιού ΡΜ. 
 

 

2. Πατήστε από  [1] έως [4]  ανάλογα µε το επιθυµητό κανάλι ΡΜ. 

• Τα περιεχόµενα του συγκεκριµένου καναλιού ανακαλούνται.  

• Εµφανίζεται ο επιλεγµένος αριθµός του καναλιού στο αριστερό κάτω 
µέρος της οθόνης. 

• Για να βγείτε από τη λειτουργία ανάκλησης καναλιών ΡΜ, πατήστε τα 
πλήκτρα [PM], [VFO]. 

 

Σηµείωση:   ∆εν µπορείτε να ανακαλέσετε κανάλι µνήµης ΡΜ, κατά τη διάρκεια εκποµπής. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΡΜ 

 
Αφού ανακαλέσατε ένα κανάλι ΡΜ, αυτή η λειτουργία αυτόµατα γράφει 
πάνω στο τρέχον κανάλι ΡΜ  µε το τωρινό περιβάλλον λειτουργίας, όταν: 

• Ανακαλείτε ένα άλλο ΡΜ κανάλι. 

• Πατάτε τα πλήκτρα [PM], [VFO]. 

• Απενεργοποιείτε τον ποµποδέκτη. 

Χρησιµοποιείστε τις ακόλουθες διαδικασίες για να ενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία: 

1. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο του µενού No. 4 (µνήµη). 

 

3. Πατήστε [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο No. 4 (PM Αυτόµατη 
αποθήκευση).  

 

4. Πατήστε  [SET] για να γίνει εναλλαγή στη λειτουργία ΟΝ και OFF. 

5. Πατήστε [MNU] πάλι για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

ΚΑΝΟΝΤΑΣ RESET ΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ 

 
Χρησιµοποιείστε αυτή τη διαδικασία για να κάνετε reset στα κανάλια ΡΜ 
στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. 

1. Πατήστε [CALL]+ POWER ON. 

• Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. 
 (“Reset PM? Πατήστε [CALL]”) 

• Για να ακυρώσετε τη λειτουργία του reset, πατήστε κάθε πλήκτρο 
εκτός από [CALL]. 

2. Πατήστε [CALL] πάλι. 
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9.  ΣΑΡΩΣΗ 
 
 
Η σάρωση είναι ένα χρήσιµο χαρακτηριστικό για τη παρακολούθηση των 
αγαπηµένων σας συχνοτήτων χωρίς να απαχολείτε τα χέρια σας.  Όταν 
εξοικειωθείτε µε το πώς θα χρησιµοποιείτε όλα τα είδη της σάρωσης, η 
δυνατότητα στην παρακολούθηση που έχετε κερδίσει θα αυξήσει την 
επιχειρησιακή σας ικανότητα. 

Αυτός ο ποµποδέκτης προσφέρει αυτά τα είδη της σάρωσης: 

 

Είδος σάρωσης Πεδίο σάρωσης 
 Σάρωση µπάντας Όλες οι συχνότητες στο επιλεγµένο πεδίο της 

µπάντας 
Σάρωση µνήµης  Συχνότητες που έχουν αποθηκευτεί στα 

κανάλια µνήµης 
Σάρωση 

προγράµµατος 
Όλες οι συχνότητες που περιέχουν συχνότητες 
εντός του επιλεγµένου εύρους της µπάντας 

Σάρωση MHz  Όλες οι συχνότητες µέσα στο πεδίο του 
τρέχοντος 1 MHz  

Σάρωση Κλήσης/VFO Κανάλι κλήσης συν την συχνότητα  VFO  
Σάρωση 

κλήσης/µνήµης 
Κανάλι κλήσης συν τον κανάλι µνήµης το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε τελευταίο 

 
 
Κατά τη χρήση του CTCSS ή DTSS: 

• Κατά τη χρήση του CTCSS, η σάρωση σταµατά, όµως η φίµωση 
αφήνει µόνο αυτά τα σήµατα λήψης να περάσουν που έχουν τον 
ίδιο CTCSS τόνο που έχει αποθηκευτεί στον ποµποδέκτη. 

• Όταν χρησιµοποιείτε το DTSS, σταµατάει η  σάρωση για κάθε 
σήµα που λαµβάνετε, όµως η φίµωση δεν αφήνει τα σήµατα να 
περάσουν, που δεν έχουν τον ίδιο κωδικό DTSS  που είναι 
αποθηκευµένος στον ποµποδέκτη. 

• Όταν είναι ενεργοποιηµένα και το  CTCSS και το DTSS , 
σταµατάει  η σάρωση για σήµατα που έχουν τον ίδιο  τόνο 
CTCSS.  Όµως η φίµωση ανοίγει όταν τα σήµατα έχουν τον ίδιο 
κωδικό DTSS. 

Σηµείωση: 
 Θυµηθείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο κατωφλίου της φίµωσης πριν 

τη χρήση της σάρωσης. 
 Πάντα κλείνετε το µόνιτορ (σελίδα 73) και το page πριν τη χρήση 

της σάρωσης. 
 Όταν χρησιµοποιείτε squelch τύπου S-meter,η σάρωση 

σταµατάει όταν το επίπεδο του σήµατος που λαµβάνετε είναι η 
ίδια ή µεγαλύτερη αυτής της ρύθµισης  S-meter.  Η σάρωση 
συνεχίζει δύο δευτερόλεπτα µετά αφού πέσει το επίπεδο  του 
σήµατος  κάτω από αυτό της ρύθµισης  S-meter. 
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ΟΠΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ 

 
Κατα τη διάρκεια ακρόασης, η οπτική σάρωση σας επιτρέπει την 
παρακολούθηση συχνοτήτων κοντά στην συχνότητα στην οποία εσείς 
λειτουργείτε.  Η οπτική σάρωση γραφικά και ταυτόχρονα σας δείχνει πώς 
όλες οι συχνότητες είναι κατειληµµένες στο επιλεγµένο πεδίο συχνοτήτων. 
Θα δείτε µέχρι 14 τµήµατα για κάθε κανάλι, τα οποία αναπαριστούν 7 
επίπεδα S-meter (2 τµήµατα για κάθε επίπεδο). 

Ρυθµίζετε το πεδίο σάρωσης επιλέγοντας την κεντρική συχνότητα και τον 
αριθµό των καναλιών.  Ο προκαθορισµένος αριθµός των καναλιών είναι 
49. 
 

 

 
 

 

 Επιλογή του αριθµού των καναλιών οπτικής σάρωσης 

1. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να µπείτε στη menu λειτουργία. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο  No. 2 (Front Panel). 

 

 

3. Πατήστε το πλήκτρο [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο  No. 1 
(Visual Scan). 

 

4. Πατήστε το πλήκτρο [SET]  για να επιλέξετε  25, 49, 73, ή 147 
κανάλια. 

• Η προκαθορισµένη τιµή είναι 49 κανάλια. 

5. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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 Χρήση της οπτικής σάρωσης 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε το Mic [UP]/[DWN], για να 
επιλέξετε τη συχνότητα λειτουργίας. 
• Αυτή η συχνότητα επίσης θα χρησιµοποιηθεί σαν κεντρική 

συχνότητα. 

3. Πατήστε το πλήκτρο [F], [VISUAL]  για να αρχίσει η οπτική 
σάρωση. 
• Για να γίνει κράτηση της σάρωσης πατήστε το πλήκτρο [PAUSE].  

Εµφανίζεται η ένδειξη  “P”.  Πατήστε το πλήκτρο  [PAUSE] για να 
συνεχίσετε. 

 

4. Για να αλλάξετε τη κεντρική συχνότητα λειτουργίας, γυρίστε το 
κουµπί Tuning ή πατήστε το Mic [UP]/[DWN]. 
• Η ένδειξη της συχνότητας αλλάζει και µετακινείται ο κέρσορας. 
• Πατήστε το πλήκτρο  [SET]  για να χρησιµοποιήσετε την αλλαγµένη 

συχνότητα λειτουργίας ως κεντρική συχνότητα. 
• Πατήστε το πλήκτρο  [RESET]  για να επαναφέρετε την 

προηγούµενη συχνότητα λειτουργίας. 

5. Για να βγείτε από την οπτική σάρωση, πιέστε [OFF]. 

Σηµείωση: 
 

 Αν γίνει οπτική σάρωση κατά τη λειτουργία ανάκτησης µνήµης, θα γίνει σάρωση 
στις συχνότητες  των καναλιών µνήµης. 

 Αν γίνει οπτική σάρωση µετά την ανάκληση του καναλιού κλήσης, η συχνότητα 
του καναλιού κλήσης θα χρησιµοποιηθεί σαν κεντρική συχνότητα. 

 Αν γίνει οπτική σάρωση και η µπάντα TX και η µπάντα ελέγχου διαφέρουν, η 
µπάντα TX θα αλλάξει στην µπάντα ελέγχου. 

 Η οπτική σάρωση σταµατάει κατά τη διάρκεια της εκποµπής. 
 Η οπτική σάρωση απενεργοποιεί την αυτόµατη αλλαγή µπάντας. 
 Αν γίνει οπτική σάρωση σε κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες, δεν θα µπορεί 

να γίνει λήψη σήµατος στην συχνότητα λειτουργίας. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή 
τη συχνότητα, πατήστε  [PAUSE]  για να γίνει κράτηση σάρωσης. 

• Ανάκληση µνήµης ή λειτουργία καναλιού κλήσης 
• . 

 
Έχει επιλεγεί  η  VHF µπάντα στη λειτουργία VFO, και συχνότητα στο πεδίο 118 
MHz µέχρι 136 MHz.  

 Ανάλογα µε τις συνθήκες, η οπτική σάρωση και το συµβατικό S-meter 
         µπορεί να δείχνουν διαφορετικά επίπεδα έντασης σήµατος. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 

 
Πριν τη χρήση της σάρωσης, είναι σηµαντικό να αποφασίσετε σε ποιες 
συνθήκες θέλετε να συνεχίζει ο ποµποδέκτης τη σάρωση, αφού έχει 
εντοπίσει και σταµατήσει για κάποιο σήµα. Μπορείτε να επιλέξετε χρονική 
ή φέρουσα λειτουργία.  Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι η χρονική 
λειτουργία. 

• Χρονική λειτουργία 

 Ο ποµποδέκτης σταµατάει τη σάρωση αφού έχει εντοπίσει κάποιο 
σήµα, παραµένει για περίπου 5 δευτερόλεπτα και έπειτα συνεχίζει τη 
σάρωση, ακόµα και αν το σήµα συνεχίζει να υπάρχει. 

• Λειτουργία µε ύπαρξη σήµατος 

 Ο ποµποδέκτης σταµατάει τη σάρωση αφού έχει εντοπίσει κάποιο 
σήµα, και παραµένει στην ίδια συχνότητα µέχρι να εξασθενίσει το σήµα. 
Υπάρχει µια χρονοκαθυστέρηση δύο δευτερολέπτων ανάµεσα στην 
εξασθένιση του σήµατος και την ανάκτηση της σάρωσης, για να 
επιτραπεί στους σταθµούς που απαντούν στο σήµα να ξεκινήσουν την 
εκποµπή. 

Σηµείωση: 
• Γυρνώντας το κουµπί  Tuning σύµφωνα µε τη φορά του ρολογιού ή πιέζοντας το 

Mic [UP]  µετά  την εξασθένιση ενός σήµατος που έχει σταµατήσει τη σάρωση, 
προκαλεί ανάκτηση της σάρωσης προς τα πάνω. 

• Γυρνώντας το κουµπί  Tuning σύµφωνα µε τη φορά του ρολογιού ή πιέζοντας το 
Mic [DWN] µετά  την εξασθένιση ενός σήµατος που έχει σταµατήσει τη σάρωση, 
προκαλεί ανάκτηση της σάρωσης προς τα κάτω. 

 
 

 Επιλογή της µεθόδου ανάκτησης σάρωσης 
1. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι µνήµης. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

3. Επιλέξτε το στοιχείο No. 8 (Scan Resume). 
 

4. Πατήστε το πλήκτρο [SET]  για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στη 
χρονική και τη φέρουσα λειτουργία. 

5. Πατήστε το πλήκτρο  [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία 
menu.  
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ΣΑΡΩΣΗ VFO 

  

Η VFO σάρωση σας επιτρέπει τη σάρωση όλων των συχνοτήτων από την 
χαµηλότερη µέχρι την υψηλότερη της µπάντας. Χρησιµοποιείται η 
τρέχουσα βηµατοδότηση συχνότητας. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [VFO] (1 s). 
• Ο δεκαδικός του 1 MHz αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης. 

• Η σάρωση ξεκινάει από την συχνότητα που βρίσκεται ήδη στη 
οθόνη. 

3. Για να αναστρέψετε αρνητικά τη φορά της σάρωσης, γυρίστε το 
κουµπί Tuning ή πατήστε  Mic [DWN]. 

• Για να αναστρέψετε θετικά τη φορά της σάρωσης, γυρίστε το 
κουµπί Tuning ή πατήστε  Mic [UP]. 

• Σάρωση προς τα κάτω: 
Γυρίστε το κουµπί Tuning αντίθετα µε τη φορά του ρολογιού ή 
πατήστε Mic [DWN]. 

4. Για να βγείτε από τη σάρωση VFO, πατήστε [BAND SEL] για την 
µπάντα την οποία σαρώνετε ή [VFO]. 
• Όταν σαρώνετε την µπάντα ΤΧ µπορείτε επίσης να πατήσετε Mic [PTT]  

για να ακυρώσετε τη σάρωση. 

Σηµείωση:   Η φίµωση (squelch) πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργεί η σάρωση. 

ΣΑΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 

 
Η σάρωση µνήµης επιτρέπει όλα τα κανάλια µνήµης που περιέχουν 
δεδοµένα να σαρωθούν. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [MR] (1 s). 
• Ο δεκαδικός του 1 MHz αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης. 

• Η σάρωση ξεκινάει από την συχνότητα που βρίσκεται ήδη στη 
οθόνη. 

3. Για να αναστρέψετε τη φορά της σάρωσης, γυρίστε το κουµπί 
Tuning ή πατήστε  το µικρόφωνο [DWN]/[UP]. 

• Σάρωση προς τα πάνω: 

• Για να αναστρέψετε τη φορά της σάρωσης, γυρίστε το 
κουµπί Tuning ή πατήστε  Mic [UP]. 

• Σάρωση προς τα κάτω: 
Γυρίστε το κουµπί Tuning αντίθετα µε τη φορά του ρολογιού ή 
πατήστε Mic [DWN]. 

4. Για να βγείτε από τη σάρωση µνήµης, πατήστε [BAND SEL] για 
την µπάντα την οποία σαρώνετε ή [MR]. 

• Όταν σαρώνετε την µπάντα εκποµπής [ΤΧ] µπορείτε επίσης να 
πατήσετε Mic [PTT] για να βγείτε από τη σάρωση. 

Σηµείωση:Τουλάχιστον 2 ή περισσότερα κανάλια µνήµης πρέπει να  περιέχονται στα κανάλια 
µνήµης και  δεν πρέπει να είναι κλειδωµένα. 

• Η φίµωση squelch πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργεί η σάρωση.  

• Τα κανάλια µνήµης από L1 µέχρι L3 και U1 µέχρι U3 δεν σαρώνονται. 

• Μπορείτε επίσης να κάνετε τη σάρωση µνήµης, όταν βρίσκεστε στη 
λειτουργία ένδειξης καναλιών.  Όταν η σάρωση διακόπτεται, τότε 
αναβοσβήνει ο αριθµός του καναλιού. 
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 Κλείδωµα Καναλιών Μνήµης 
 
 Τα κανάλια µνήµης που δεν θέλετε να επιτηρείτε κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης µπορούν να κλειδωθούν.  Μπορείτε να κλειδώσετε 
οποιοδήποτε κανάλι µνήµης µε την ακόλουθη διαδικασία: 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο [MR] για να µπείτε στη λειτουργία ανάκλησης 
µνήµης. 

3. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε Mic [UP]/[DWN] για να 
επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι µνήµης. 

4. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

5. Επιλέξτε το στοιχείο  No. 4 (Memory). 

 
6. Πατήστε  [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο No. 1 (Lock Out).  

 

7. Πατήστε  [SET] για να γίνει η εναλλαγή ανάµεσα στην 
ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του κλειδώµατος. 

 
 

 
8. Πατήστε το πλήκτρο [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία 

menu. 
• Eµφανίζεται η ένδειξη “L” δίπλα από τον αριθµό του καναλιού 

µνήµης για να φανεί ότι το κανάλι αυτό έχει κλειδωθεί.. 

 
 

 Το κλείδωµα ενός µεµονωµένου καναλιού µπορεί να ακυρωθεί 
επαναλαµβάνοντας την παραπάνω διαδικασία. 

Σηµείωση:   Τα  κανάλια µνήµης από L1 µέχρι  L3 και U1 µέχρι U3 δεν µπορούν να 
κλειδωθούν. 
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ΣΑΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η σάρωση προγράµµατος είναι παρόµοια µε τη σάρωση VFO, µόνο που 
επιλέγετε το πεδίο συχνοτήτων που θέλετε να σαρώσετε. 
 

 Καθορισµός ορίων σάρωσης 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 3 πεδία σάρωσης σε κάθε µπάντα 
χρησιµοποιώντας τα κανάλια µνήµης L1/U1, L2/U2, και L3/U3. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

2. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε Mic [UP]/[DWN], για να 
εµφανίσετε το επιθυµητό κατώτερο όριο. 

3. Πατήστε το πλήκτρο [F]. 

4. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε Mic [UP]/[DWN], για να 
επιλέξετε τα κανάλια  L1, L2, ή L3. 

 

 

5. Πατήστε το πλήκτρο [MR]. 
• Το κατώτερο όριο αποθηκεύεται στο κανάλι. 

 
 
6. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε Mic [UP]/[DWN], για να 

εµφανίσετε το επιθυµητό ανώτερο όριο. 

7. Πατήστε το πλήκτρο [F]. 

8. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε Mic [UP]/[DWN], για να 
επιλέξετε τα κανάλια  U1, U2, ή U3. 

• Αν έχετε  ακολουθήσει το παράδειγµα L1 στο βήµα 4,  
επιλέξτε  U1. 

 

 

9. Πατήστε το πλήκτρο [MR]. 
•    Το ανώτερο  όριο αποθηκεύτηκε στο κανάλι. 

10. Για να επιβεβαιώσετε τα αποθηκευµένα όρια σάρωσης, πατήστε 
το πλήκτρο  [MR], και επιλέξτε τα κανάλια L και U. 

Σηµείωση: 
 Το κατώτερο όριο πρέπει να είναι χαµηλότερης συχνότητας από το ανώτερο όριο. 
 Τα βήµατα της ανώτερης και κατώτερης συχνότητας πρέπει να είναι ίδια. 
 Το ανώτερο και κατώτερο όριο πρέπει να έχουν επιλεγεί στην ίδια µπάντα. 
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 Χρήση της σάρωσης προγράµµατος 
 

Επιλέξτε µια συχνότητα ίδια ή ανάµεσα στα προγραµµατισµένα όρια 
σάρωσης. 

1. Πατήστε  [VFO] (1 s). 
• Ο δεκαδικός του  1 MHz αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης. 
• Η σάρωση ξεκινάει από τη συχνότητα που βρίσκεται στην οθόνη. 

2. Για να αντιστρέψετε τη φορά της σάρωσης, γυρίστε το κουµπί  
Tuning ή πατήστε Mic [UP]/[DWN]. 

• Σάρωση προς τα πάνω: 
Γυρίστε το κουµπί  Tuning σύµφωνα µε τη φορά του ρολογιού ή 
πατήστε Mic [UP]. 

• Σάρωση προς τα κάτω: 
Γυρίστε το κουµπί  Tuning αντίθετα µε τη φορά του ρολογιού ή 
πατήστε Mic [DWN]. 

3. Για να βγείτε από τη σάρωση προγράµµατος, πατήστε [BΑΝD  
SEL] για την µπάντα την οποία σαρώνετε ή το πλήκτρο [VFO]. 
     •   Όταν σαρώνετε τη µπάντα εκποµπής [TX] , µπορείτε επίσης να 

πατήσετε  Mic [PTT] για να βγείτε από τη σάρωση. 

Σηµείωση: 
 Η φίµωση πρέπει να είναι κλειστή για να δουλεύει η σάρωση. 
 Αν το βήµα  της συχνότητας  VFO, διαφέρει από το βήµα των προγραµµατισµένων 

συχνοτήτων, δεν µπορεί να γίνει σάρωση. 
 Αν το βήµα  της συχνότητας του κατώτερου ορίου διαφέρει από αυτό του ανώτερου 

ορίου, δεν µπορεί να γίνει η σάρωση. 
  Αν η τρέχουσα συχνότητα  VFO βρίσκεται µέσα σε περισσότερα πεδία σάρωσης, η 

σάρωση ξεκινάει µε το πεδίο το οποίο είναι αποθηκευµένο σε µικρότερο αριθµό 
καναλιού µνήµης. 

  

ΣΑΡΩΣΗ MHz 

  

Η σάρωση MHz επιτρέπει τη σάρωση του τµήµατος  1 MHz της µπάντας.  
Το τρέχον ψηφίο  1 MHz καθορίζει τα όρια της σάρωσης.  Για παράδειγµα, 
αν η τρέχουσα συχνότητα είναι 438.400 MHz, τότε θα γίνει  MHz σάρωση 
από  438.000 MHz µέχρι 438.975 MHz.  Το ακριβές άνω όριο εξαρτάται 
από το µέγεθος του βήµατος που έχει επιλεγεί. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Ξεκινήστε τη σάρωση VFO ή τη σάρωση προγράµµατος. 

3. Πατήστε  [MHz] για να γίνει σάρωση MHz. 

4. Για να βγείτε από τη σάρωση MHz Scan, πατήστε [MHz] ξανά. 

• Αν η τρέχουσα συχνότητα βρίσκεται µέσα στο πεδίο της 
σάρωσης προγράµµατος ,όταν σταµατήσουµε τη σάρωση MHz  
συνεχίζει η σάρωση προγράµµατος.  Αλλιώς συνεχίζει η 
σάρωση VFO. 
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ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ/VFO  

 
Χρησιµοποιήστε τη σάρωση καναλιού κλήσης /VFO  για να επιτηρείτε και 
το κανάλι κλήσης και τη συχνότητα VFO στην επιλεγµένη µπάντα. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε [VFO] για να επιλέξετε τη  VFO λειτουργία. 

3. Πατήστε [CALL] (1 s) για να ξεκινήσει η σάρωση κλήσης /VFO. 
• Ο δεκαδικός του 1 MHz αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης. 

4. Για να βγείτε από τη λειτουργία της σάρωσης  κλήσης/VFO, 
πατήστε  [BAND SEL] για την µπάντα η οποία σαρώνεται ή 
[CALL]. 

• Όταν σαρώνετε τη µπάντα  εκποµπής TX, µπορείτε να 
πατήσετε  Mic [PTT] για να βγείτε από τη σάρωση. 

ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ/ΜΝΗΜΗΣ 

 
Χρησιµοποιήστε τη σάρωση καναλιού κλήσης /µνήµης για να επιτηρείτε 
και το κανάλι κλήσης και το τελευταίο κανάλι µνήµης που 
χρησιµοποιήσατε. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε [MR] για να µπείτε στη λειτουργία ανάκλησης µνήµης. 

3. Πατήστε [CALL] (1 s) για να ξεκινήσει η σάρωση κλήσης/µνήµης. 
• Ο δεκαδικός του 1 MHz αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης. 
4. Για να βγείτε από τη λειτουργία της σάρωσης καναλιού 

κλήσης/VFO, πατήστε  [BAND SEL] για την µπάντα η οποία 
σαρώνεται ή [CALL]. 

• Όταν σαρώνετε τη µπάντα  TX, µπορείτε να πατήσετε Mic 
[PTT] για να βγείτε από τη σάρωση. 
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Το CTCSS χρησιµοποιεί έναν υπόηχο τόνο για να ελέγχει τη φίµωση των 
ποµποδεκτών, και µε αυτό το σύστηµα µπορείτε εσείς να επιλέξετε από 
ποιους σταθµούς θα δεχθείτε εκποµπές. Υποθέτουµε ότι µόνο οι σταθµοί 
Α, Β και Γ είναι προγραµµατισµένοι µε την ίδια συχνότητα υποτόνου.  Όταν 
καλεί ο Α, τότε ανοίγει η φίµωση στον Β ή τον Γ. 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CTCSS  

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε επαναλαµβανόµενα το [TONE] µέχρι να εµφανιστεί η 
ένδειξη “CT”.   

• Κάθε φορά που πατάτε το  [TONE], η επιλογή αλλάζει, όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 
3. Επιλέξτε την επιθυµητή συχνότητα υποτόνου. 

• Για να κάνετε αυτή την επιλογή, ανατρέξτε στο “Επιλογή συχνότητας 
υποτόνου” (σελίδα 25)  και ακολουθήστε τα βήµατα 2 µέχρι  4.  

 
4. Όταν σας καλούν: 

 Η φίµωση του ποµποδέκτη ανοίγει, όταν λαµβάνεται ο επιλεγµένος 
υποτόνος. 

 Όταν κάνετε εσείς µια κλήση:  

 Πατήστε και κρατήστε Mic  [PTT]. 

 

Σηµείωση:  

 
 Μπορείτε να διαλέξετε µια διαφορετική συχνότητα τόνου για  το CTCSS και τις 

λειτουργίες τόνου. 
 Όταν χρησιµοποιείτε το DTSS  ή σελίδα  µε CTCSS, η φίµωση ανοίγει µόνο 

όταν γίνει λήψη του σωστού υποτόνου και  ο κώδικας  DTSS που λαµβάνεται 
ή η κωδικοσελίδα είναι ίδια µε τον κώδικα που είναι αποθηκευµένος στον 
ποµποδέκτη. 

 
 Αυτόµατη αναγνώριση της συχνότητας τόνου 

 Αυτή η λειτουργία αυτόµατα αναγνωρίζει τον τόνο της εισερχόµενης 
συχνότητας σε ένα σήµα το οποίο λαµβάνετε. 

1. Πατήστε  [TONE] (1 s) για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία. 
• Η ένδειξη της συχνότητας τόνου αντικαθιστά την ένδειξη της συχνότητας 

και ο δεκαδικός του  10 kHz αναβοσβήνει. 
• Όταν λαµβάνετε ένα σήµα, ο ποµποδέκτης ξεκινάει τη σάρωση  σε όλες 

τις συχνότητες τόνων για να αναγνωρίσει την εισερχόµενη συχνότητα 
τόνου.  Όταν αναγνωρίζεται η συχνότητα, ακούγεται ένας ήχος και 
αναβοσβήνει η οθόνη.  Επιπρόσθετα η αναγνωρισµένη συχνότητα 
αντικαθιστά τη προγραµµατισµένη CTCSS συχνότητα. 

2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ακυρώσετε τη λειτουργία. 
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10.  ΣΥΣΤΗΜA ΦΙΜΩΣΗΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΝΟΥ (DTSS) 
 
 
Το DTSS είναι µια πιο ειδική µέθοδος από το CTCSS για την επιλεκτική 
επικοινωνία µε συγκεκριµένους σταθµούς.  Η φίµωση στον ποµποδέκτη 
ανοίγει µόνο όταν ο ίδιος κωδικός  3ψηφίων  DTMF (Dual Tone Multi-
Frequency) λαµβάνεται, όπως ο προγραµµατισµένος κωδικός στον 
ποµποδέκτη. Μπορείτε να επιλέξετε έναν κωδικό 3 ψηφίων από 1000 
συνδυασµούς, από το  000 µέχρι το 999. 
Note: 

 Έχετε υπόψη σας ότι οι τόνοι  DTMF  από άλλους ποµποδέκτες κοντά σας µπορούν να 
ληφθούν από MC-53DM ή το MC-45 µικρόφωνο.  Αν συµβαίνει αυτό, θα µπορούσε να 
έχει ως αποτέλεσµα να µην δουλεύουν σωστά  οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό 
το κεφάλαιο. 

 Το DTSS δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια  που αποθηκεύετε κωδικούς DTSS, ακόµα και 
όταν λαµβάνεται κωδικός ο οποίος ταιριάζει µε αυτούς που είναι αποθηκευµένοι στον 
ποµποδέκτη. 

 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ DTSS  

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

2. Πατήστε [F], [DTSS] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DTSS.  

• Εµφανίζεται η ένδειξη “DT”. 

 
 
 
 

 
 

3. Πατήστε [F] (1 s), [C.SEL]. 

• Εµφανίζεται ο τρέχον κωδικός DTSS µε το πρώτο ψηφίο να 
αναβοσβήνει.  Η εργοστασιακά προκαθορισµένη τιµή είναι 
000. 

 

4. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε το  Mic [UP]/[DWN] για να 
επιλέξετε το πρώτο ψηφίο. 

• Όταν χρησιµοποιείτε το µικρόφωνο MC-53DM , µπορείτε να 
επιλέξετε 3 ψηφία απλά πατώντας τα πλήκτρα των αριθµών 
στη σειρά. 

5. Πατήστε [>]. 

• Αναβοσβήνει το δεύτερο ψηφίο.  

6. Επαναλάβετε τα βήµατα 4 και 5 για να επιλέξετε τα επόµενα δύο 
ψηφία. 

7. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DTSS, πατήστε 
επαναλαµβανόµενα τα [F], [DTSS] δύο φορές. 

Σηµείωση:   Ο επιλεγµένος κωδικός DTSS µπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε ένα κανάλι 
µνήµης ή σε ένα κανάλι κλήσης. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DTSS 

 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε [F], [DTSS] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία  DTSS.  

• Εµφανίζεται η ένδειξη “DT” . 
 

 

3. Επιλέξτε τον κατάλληλο κωδικό DTSS {σελίδα 56}. 

4. Όταν σας καλούν: 

Η φίµωση του ποµποδέκτη ανοίγει µόνο όταν  λαµβάνετε τον 
αποθηκευµένο κωδικό DTSS. 

• Αν αφού το DTSS έχει ανοίξει τη φίµωση δεν υπάρχει λήψη σήµατος 
για 2 δευτερόλεπτα, η φίµωση κλείνει. 

Όταν κάνετε εσείς κλήση: 

Πατήστε και κρατήστε το  Mic [PTT] για να γίνει εκποµπή του 
κωδικού DTSS. 

• Κάθε φορά που πατάτε [PTT], ο κωδικός DTSS εκπέµπεται για 0,5 
δευτερόλεπτα.  Αφού έχει γίνει επαφή, µπορείτε να σταµατήσετε 
αυτή τη διαδικασία  απενεργοποιώντας το DTSS. 

5. Για να απενεργοποιήσετε το DTSS, πατήστε επαναλαµβανόµενα 
τα  [F], [DTSS] δύο φορές. 

 
 

Σηµείωση: 
 Το DTSS µπορεί να µην λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 Το DTSS είναι απενεργοποιηµένο και στη µπάντα των VHF και UHF. 

• Ο  άλλος σταθµός βρίσκεται στη λειτουργία µειωµένης κατανάλωσης 
µπαταρίας. 

• Υπάρχει ταυτόχρονη λήψη της ταυτότητας ενός αναµεταδότη και του 
DTSS κωδικού. 

Αν συναντήσετε δυσκολία στις παραπάνω περιπτώσεις, πατήστε [MR] κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας εκποµπής.  Γίνεται επανεκποµπή του κωδικού 
DTSS. 

 Το DTSS δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κάποιους αναµεταδότες. 
 Το DTSS µπορεί επίσης να µην λειτουργεί όταν είναι πατηµένα πλήκτρα ή 

αν γυριστεί το κουµπί VOL κατά τη διάρκεια λήψης ενός έγκυρου κωδικού 
DTSS. 

 Και η κατάσταση του DTSS και ο κωδικός του µπορούν να αποθηκευτούν 
σε ένα κανάλι µνήµης ή σε κανάλι κλήσης. Επίσης κατά την ανάκληση ενός 
καναλιού µνήµης ή ενός καναλιού κλήσης µε τη λειτουργία DTSS 
ενεργοποιηµένη, όταν χρησιµοποιείται το  VFO µε κλήση µεγαφώνου, η 
κλήση από µεγάφωνο έχει προτεραιότητα και απενεργοποιείται το DTSS. 
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DTSS και αναµεταδότες 

 
 Πατώντας το  Mic [PTT] γίνεται εκποµπή του σήµατος DTSS µετά από 

µικρή χρονοκαθυστέρηση. Κατά τη χρήση µε αναµεταδότες, οι οποίοι 
έχουν µεγάλη διάρκεια απόδοσης, αυτή η χρονοκαθυστέρηση εµποδίζει 
τον αναµεταδότη από το να χάσει τµήµα του κωδικού DTSS.  Αυτή η 
χρονοκαθυστέρηση έχει διάρκεια 250 ms κατά την µονόδροµη 
λειτουργία. 

 Όταν χρησιµοποιείτε µετατόπιση συχνότητας εκποµπής ή split 
συχνότητα, µπορείτε να επιλέξετε ή 350 ms (εργοστασιακή ρύθµιση) ή 
550 ms. 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 12 (Code Squelch). 
 
 

 

 

3. Πατήστε [>], και No. 1 (CQL Delay).  

4. Πατήστε [SET] για να γίνει η εναλλαγή µεταξύ 350 ms και 550 ms. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ανκο αε            
www.anco.gr 

 

59

11.  ΚΛΗΣΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (PAGE)
 
 
Η κλήση αναζήτησης χρησιµοποιεί επίσης κωδικούς DTMF για να 
απευθυνθεί σε ειδικούς σταθµούς. Όταν ο ποµποδέκτης σας εκπέµπει 
έναν κώδικα DTMF, ανοίγει η φίµωση µόνο των ποµποδεκτών που έχουν 
προγραµµατισµένο τον ίδιο κωδικό 

Αντίθετα µε το DTSS, η κλήση αναζήτησης σας επιτρέπει να επιλέγετε αν 
θέλετε να καλέσετε έναν µεµονωµένο σταθµό ή µια οµάδα σταθµών.  
Επιπρόσθετα η κλήση αναζήτησης σας δίνει το πλεονέκτηµα να ξέρετε 
ποιος σας κάλεσε.  Όταν σας καλούν µε τον κωδικό του σταθµού σας, ο 
κωδικός του σταθµού που σας καλεί εµφανίζεται στην οθόνη.  Αν σας 
καλούν µε έναν οµαδικό κώδικα, εµφανίζεται ο κώδικας στην οθόνη. 
Σηµείωση:  Έχετε υπόψη σας ότι οι τόνοι  DTMF  από άλλους ποµποδέκτες κοντά σας 
µπορούν να ληφθούν από MC-53DM ή το MC-45 µικρόφωνο.  Αν συµβαίνει αυτό, θα 
µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να µην δουλεύουν σωστά  οι λειτουργίες που 
περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

 
ΜΝΗΜΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

Ο ποµποδέκτης έχει 7 κανάλια µνήµης κωδικού αναζήτησης σε κάθε 
µπάντα.  Μπορείτε να επιλέξετε έναν κωδικό 3 ψηφίων από 1000 
συνδυασµούς, από το  000 µέχρι  999 για αποθήκευση σε κάθε κανάλι. 

Ch. A Αποθηκεύει τον κωδικό του σταθµού σας. 
Ch. 0 Όταν σας καλούν, ο κωδικός του σταθµού που σας καλεί ή ο 

κωδικός της οµάδας αποθηκεύεται 
Ch. 1~5 Αποθηκεύει κωδικούς οµάδων ή σταθµών που θέλετε να 

καλέσετε. 

Παράδειγµα επικοινωνίας δικτύου: 
Αν υποθέσουµε ότι τα µέλη της οµάδας σας συµφώνησαν να 
χρησιµοποιήσουν το 789 και αποθήκευσαν τους κωδικούς DTMF όπως 
φαίνεται παρακάτω:  

Η δική σας µνήµη Μέλος 1 Μέλος  2 Μέλος 3 

Ch. A: 111 222 333 444 
Ch. 1: 222 
Ch. 2: 333 789 
Ch. 3: 444  789 
Ch. 4: 789   789 

Για να καλέσετε το µέλος 1 για παράδειγµα, το κανάλι 1 για να εκπέµψετε 
222. 

Για να καλέσετε τα µέλη 1, 2, και 3, επιλέξτε το κανάλι  4 για να εκπέµψετε 
789. 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  

 

Σηµείωση: Η αναζήτηση δεν λειτουργεί όταν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ενός κωδικού 
ειδοποίησης λαµβάνετε  έναν κωδικό όµοιο µε αυτούς που έχετε αποθηκεύσει στη µνήµη. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε [F], [DTSS] δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την 
ειδοποίηση.  

• Εµφανίζεται η ένδειξη “PAG”. 

 

• Αν είναι ενεργοποιηµένο το  DTSS, πατήστε τον συνδυασµό των 
πλήκτρων µία φορά.  

3. Πατήστε [F] (1 s), [C.SEL]. 

 
4. Γυρίστε το κουµπί  Tuning ή το πλήκτρο Mic [UP]/[DWN] για να 

επιλέξετε το κανάλι Α. 

• Για να ακυρώσετε την επιλογή πατήστε [OFF]. 

 
5. Πατήστε [>]. 

• Το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει. 
• Για να ακυρώσετε την επιλογή πατήστε [OFF]. 

6. Γυρίστε το κουµπί  Tuning ή το  [UP]/[DWN] του µικροφώνου για 
να επιλέξετε το πρώτο ψηφίο. 
• Όταν χρησιµοποιείτε το µικρόφωνο MC-53DM , µπορείτε να 

επιλέξετε 3 ψηφία µαζί  απλά πατώντας τα πλήκτρα των αριθµών 
στη σειρά. 

7. Πατήστε [>]. 
• Αναβοσβήνει το δεύτερο ψηφίο.  

8. Επαναλάβετε τα βήµατα  6 και 7 για να επιλέξετε τα επόµενα 3 
ψηφία. 

9. Χρησιµοποιήστε τα βήµατα 4 µέχρι 7 για να αποθηκεύσετε τους 
επιθυµητούς κωδικούς σταθµών ή τους κωδικούς των οµάδων στα 
κανάλια 1 έως 5. 

10. Πατήστε [MHz] ή Mic [PTT] για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση. 
• Μπορείτε να κάνετε άµεσα κλήση χρησιµοποιώντας τον κωδικό του 

σταθµού ή τον κωδικό της οµάδας που αποθηκεύσατε τελευταίο. 

11. Για να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση, πατήστε  [F], [DTSS]. 



 

ανκο αε            
www.anco.gr 

 

61

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 

 
Σηµείωση:   Πριν κάνετε κάποια κλήση, αποθηκεύστε τον κωδικό του σταθµού σας στο 
κανάλι  A, και αποθηκεύστε τους επιθυµητούς κωδικούς σταθµών ή οµάδων στα κανάλια 1 
έως 5. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

2. Συντονιστείτε στην προκαθορισµένη συχνότητα. 

3. Πατήστε [F], [DTSS] δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την 
αναζήτηση.  

• Εµφανίζεται η ένδειξη “PAG”. 

• Αν ήδη  είναι ενεργοποιηµένο το DTSS , τότε πατήστε τον 
συνδυασµό των πλήκτρων µόνο µία φορά.  

4. Πατήστε [F] (1 s), [C.SEL]. 
5. Γυρίστε το κουµπί  Tuning ή πατήστε το [UP]/[DWN] του 

µικροφώνου, για να επιλέξετε το κανάλι που περιέχει τον 
επιθυµητό κωδικό σταθµού ή οµάδας  

6. Πατήστε [MHz] ή το [PTT] του µικροφώνου για να επαναφέρετε 
την ένδειξη της συχνότητας. 

7. Πατήστε και κρατήστε το  [PTT] του µικροφώνου.  

• Ο επιλεγµένος κώδικας σταθµού ή οµάδας εκπέµπεται µαζί 
µε τον δικό σας κώδικα σταθµού 

8. Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση πατήστε [F], [DTSS]. 
Σηµείωση: 

 Κάθε φορά που πατάτε [PTT], εµποδίζετε το µικρόφωνο και εκπέµπετε τον 
κωδικό αναζήτησης.  Αφού έρθετε σε επαφή, µπορείτε να ακυρώσετε τη 
διακοπή απενεργοποιώντας την αναζήτηση. 

 Όταν ανακαλείτε ένα κανάλι µνήµης ή κλήσης µε ενεργοποιηµένο DTSS 
κατά τη διάρκεια της χρήσης VFO µε την αναζήτηση ενεργοποιηµένη, έχει 
προτεραιότητα η αναζήτηση. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗΣ 

 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα, και συντονιστείτε στην 

προκαθορισµένη συχνότητα. 

2. Ενεργοποιήστε την αναζήτηση. 

3. Είσαστε έτοιµοι να δεχθείτε κλήση. 
• Όταν ο ποµποδέκτης σας δέχεται κλήση κωδικοποιηµένη µε τον κωδικό 

του σταθµού σας ή της οµάδας σας, ανοίγει η φίµωση, ακούγεται ένας 
ήχος και η ένδειξη “PAG” αναβοσβήνει. 

• Αν σας καλούν µε τον κωδικό του σταθµού σας, φαίνεται στην οθόνη η 
ένδειξη του σταθµού που σας καλεί.  

 
• Αν σας κάλεσαν µε κωδικό οµάδας, τότε φαίνεται στην οθόνη η ένδειξη 

της οµάδας που σας καλεί.  

 

4. Για να απαντήσετε στον σταθµό που σας καλεί πατήστε Mic [PTT], 
κατά τη διάρκεια που ο κωδικός αναζήτησης φαίνεται στην οθόνη. 
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Σηµείωση: 
 Όταν έχει ανοίξει η αναζήτηση τη φίµωση, και δεν υπάρχει λήψη σήµατος 

για παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, τότε η φίµωση κλείνει. 
 Εµφανίζεται η ένδειξη “Err” στην οθόνη, αν ο ποµποδέκτης δεν λάβει το 

σήµα  αναζήτησης σωστά. 
 Η λειτουργία αναζήτησης µπορεί να µην δουλεύει στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Η αναζήτηση είναι ενεργοποιηµένη και για τις δύο µπάντες 
VHF και UHF. 

• Ο άλλος σταθµός βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόµησης 
µπαταρίας. 

• Λαµβάνονται ταυτόχρονα η αναγνώριση ενός αναµεταδότη 
και ο κωδικός αναζήτησης. 

 Αν έχετε δυσκολία σε αυτές τις περιπτώσεις, πατήστε [MR] κατά τη διάρκεια 
της εκποµπής. Ο κωδικός αναζήτησης επανεκπέµπεται. 

 Η αναζήτηση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κάποιους αναµεταδότες. 
 Η αναζήτηση µπορεί να µην δουλεύει αν είναι πατηµένα πλήκτρα ή αν έχει 

γυριστεί το κουµπί VOL κατά τη διάρκεια λήψης ενός έγκυρου κωδικού 
DTSS. 

 Όταν η αναζήτηση είναι ενεργοποιηµένη, τότε δεν µπορεί να γίνει σάρωση. 
 

 Αναζήτηση και αναµεταδότες 
 Πατώντας [PTT] γίνεται η εκποµπή του κωδικού αναζήτησης µε κάποια 

χρονοκαθυστέρηση. Όταν χρησιµοποιείτε αναµεταδότες µε µεγάλους 
χρόνους απόκρισης, τότε αυτή η καθυστέρηση βοηθά τον αναµεταδότη 
να µην χάσει τµήµα του κωδικού αναζήτησης.  Η χρονοκαθυστέρηση 
είναι  250 ms για τη µονόδροµη λειτουργία. 

 Όταν χρησιµοποιείτε µια µετατόπιση εκποµπής ή µια συχνότητα split 
µπορείτε να επιλέξετε ή 350 ms (εργοστασιακή ρύθµιση) ή 550 ms. 

 Για να επιλέξετε τη χρονοκαθυστέρηση, χρησιµοποιήστε τις διαδικασίες 
όπως περιγράφονται στο  “DTSS και Αναµεταδότες” (σελίδα 58).  Αυτή 
η ρύθµιση είναι κοινή µε το DTSS. 

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 
Αυτή η διαδικασία είναι χρήσιµη όταν θέλετε να µην λάβει ο ποµποδέκτης 
από συγκεκριµένους κωδικούς οµάδας. Όταν σας καλούν µε τον κωδικό 
του σταθµού σας, το κλείδωµα της αναζήτησης δεν σας εµποδίζει από το 
να λαµβάνει ο ποµποδέκτης. Αφού κλειδώσετε τους επιθυµητούς 
κωδικούς οµάδων, µπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτούς τους κωδικούς για 
να εκπέµψετε.   

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Ενεργοποιήστε την αναζήτηση. 

3. Πατήστε [F] (1 s), [C.SEL]. 
4. Γυρίστε το κουµπί Tuning ή πατήστε Mic [UP]/[DWN], για να 

επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι. 

5. Πατήστε [L.OUT]  για να γίνει εναλλαγή µεταξύ κλειδώµατος και 
ξεκλειδώµατος. 

• Εµφανίζεται η ένδειξη “L” δίπλα στον κωδικό 
ειδοποίησης  ώστε να είναι ορατό ότι ο κώδικας 
επικοινωνίας έχει κλειδωθεί.  

 

 

6. Πατήστε  [MHz] ή Mic [PTT] για να επαναφέρετε την ένδειξη 
συχνότητας. 

Επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες για να ξεκλειδώσετε τα κανάλια. 
Σηµείωση:   ∆εν µπορείτε να κλειδώσετε το κανάλι µνήµης  0. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 
Αφού ειδοποιήσετε επιτυχώς κάποιον σταθµό, η απενεργοποίηση της 
αναζήτησης εµποδίζει την αποστολή του κωδικού αναζήτησης κάθε φορά 
που εκπέµπετε.  Η ακύρωση αυτόµατης αναζήτησης αυτόµατα χειρίζεται 
αυτό το πρόβληµα, όταν ο σταθµός τον οποίο καλέσατε απαντά 
χρησιµοποιώντας τον σωστό κωδικό αναζήτησης.    

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 12 (Code Squelch). 

 

3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 2 (PAG Cancel). 
 

4. Πατήστε  [SET] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στη χειροκίνητη 
λειτουργία (εργοστασιακή ρύθµιση) και στην αυτόµατη. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 
Η αυτόµατη απόκριση αναζήτησης πληροφορεί τον άλλο σταθµό, ότι 
λάβατε την κλήση αναζήτησης.  Ο ποµποδέκτης στέλνει αυτόµατα το σήµα 
απόκρισης αναζήτησης µόνο όταν λαµβάνει τον κωδικό του σταθµού σας 
ή έναν έγκυρο κωδικό οµάδας. 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο  No. 12 (Code Squelch). 

 
 

3. Πατήστε [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο No. 3 (Answer Back). 

 

4. Πατήστε [SET] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στην ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της λειτουργίας. 

5. Πατήστε  [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
Σηµείωση:  Όταν ο ποµποδέκτης στέλνει ένα σήµα απόκρισης, αυτόµατα απενεργοποιεί την 
απόκριση. 
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12.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΝΟΥ (DTMF) 
 
 
Οι ακόλουθες λειτουργίες  DTMF απαιτούν  το µικρόφωνο MC-53DM .  Το 
πληκτρολόγιο στο µικρόφωνο περιλαµβάνει  12 πλήκτρα όµοια σε αυτά 
που συναντάµε σε τηλέφωνα µε πλήκτρα πίεσης και 4 επιπρόσθετα 
πλήκτρα (A, B, C, D).  Αυτά τα επιπλέον πλήκτρα είναι απαραίτητα για 
κάποιες λειτουργίες ελέγχου σε κάποια συστήµατα αναµεταδοτών 
 
ΚΛΗΣΕΙΣ  DTMF  

1. Πατήστε και κρατήστε το  Mic [PTT]. 

2. Πατήστε τα πλήκτρα στη σειρά για να στείλετε τόνους DTMF. 

• Εκπέµπονται οι αντίστοιχοι τόνοι  DTMF . 

• Ο ποµποδέκτης παραµένει στην κατάσταση εκποµπής για 2 
δευτερόλεπτα αφού απελευθερώστε κάθε πλήκτρο. Οπότε µπορείτε να 
απελευθερώσετε  το [PTT] αφού ξεκινήσετε να πατάτε τα πλήκτρα. 

 

Συχν.. (Hz) 1209 1336 1477 1633 
697 1 2 3 A 

770 4 5 6 B 

852 7 8 9 C 

941 * 0 # D 
 

 
 

 Τηλεφωνική διασύνδεση (Autopatch)  (Η.Π.Α.και 
Καναδάς)      

 Κάποιοι αναµεταδότες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά προσφέρουν µια 
υπηρεσία µε το όνοµα  Autopatch.  Η λειτουργία Autopatch επιτρέπει 
την πρόσβαση στα τηλεφωνικά δίκτυα στέλνοντας τόνους DTMF. 
Κάποιοι αναµεταδότες χρησιµοποιούν µια ειδική σειρά κλειδιού για την 
ενεργοποίηση της  Autopatch.  Ελάτε σε επαφή µε τον χειριστή ελέγχου 
του αναµεταδότη. 

 

 Τόνοι επιβεβαίωσης του πληκτρολογίου του 
µικροφώνου 

 Όταν πιέζετε τα επιθυµητά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του 
µικροφώνου, αυτή η λειτουργία δηµιουργεί τόνους προς επιβεβαίωση. 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Γυρίστε το κουµπί  Tuning ή πατήστε  Mic [UP]/[DWN], για να 
επιλέξετε το στοιχείο No. 16 (Microphone). 

3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο  No. 6 (DTMF Monitor). 
 

4. Πατήστε [SET] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στην ενεργοποίηση 
και την απενεργοποίηση της λειτουργίας. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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AΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ DTMFΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ 

 
Για να αποθηκεύσετε έναν αριθµό DTMF µε µέγιστο αριθµό 16 ψηφίων  σε 
κάθε ένα από τα 10 αφιερωµένα κανάλια µνήµης DTMF, ακολουθήστε τις 
παρακάτω διαδικασίες. 
Σηµείωση:    

 Υπάρχει περίπτωση να ληφθούν από το µικρόφωνο MC-53DM ή το MC-45   
ακουστικοί τόνοι DTMF από άλλους ποµποδέκτες κοντά σας.  Αν συµβαίνει αυτό 
αυτή η λειτουργία µπορεί να µην δουλεύει σωστά. 

 Η DTSS ή η  ειδοποίηση δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ενός 
αριθµού DTMF ακόµα και αν ο κωδικός DTSS ή αναζήτησης που λαµβάνετε είναι 
ίδιος µε κάποιον που υπάρχει ήδη στη µνήµη. 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο  No. 7 (DTMF Memory). 

 

3. Πατήστε [>]. 

• Εµφανίζεται το κανάλι µνήµης, το οποίο χειριστήκαµε τελευταίο. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4. Πατήστε ένα πλήκτρο αριθµού από 0 ως  9 στο πληκτρολόγιο του 

µικροφώνου για να επιλέξετε το επιθυµητό κανάλι. 

5. Πατήστε [SET]. 
• Εµφανίζεται  η ένδειξη για να εισάγετε έναν αριθµό DTMF. 

 

 

6. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα ψηφία του 
αριθµού που θέλετε να αποθηκεύσετε. 

• Ακούγονται οι αντίστοιχοι τόνοι DTMF. 

• Αν εισάγετε ένα λάθος ψηφίο, πατήστε [VFO] για να σβήσετε όλα τα 
στοιχεία που έχετε εισάγει. 

7. Πατήστε  [SET] για να ολοκληρωθεί η ρύθµιση.  

• Ο αριθµός DTMF που έχουµε εισάγει εµφανίζεται µε τον αριθµό του 
καναλιού. 

8. Πατήστε  [MNU] για να βγείτε από τη menu λειτουργία. 
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  DTMF 

  

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 7 (DTMF Memory). 
 

 

3. Πατήστε [>]. 

• Εµφανίζεται το κανάλι µνήµης το οποίο χειριστήκατε τελευταίο. 
 

 

4. Πατήστε στο Mic από  [0] ως  [9] για να επιλέξετε το επιθυµητό 
κανάλι. 

5. Πατήστε  [MNU] για βγείτε από τη λειτουργία menu. 

EΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  DTMF  

 
Για να εκπέµψετε αποθηκευµένους αριθµούς, ακολουθήστε τις παρακάτω 
διαδικασίες 

1. Πατήστε Mic [PTT]+[PF]. 
• Εµφανίζεται η ένδειξη για την επιλογή του καναλιού µνήµης DTMF. 

 

 

2. Πατήστε  Mic από  [0] έως [9] για να επιλέξετε το επιθυµητό 
κανάλι. 

• Ο αποθηκευµένος αριθµός στο κανάλι µετακινείται στην οθόνη 
συνοδευόµενος από  τόνους  DTMF από το µεγάφωνο. 

• Μετά την εκποµπή επαναφέρεται η ένδειξη της συχνότητας. 

• Αν επιλεχθεί ένα κανάλι µνήµης το οποίο δεν περιέχει αριθµούς  
DTMF, ακούγεται ένας ήχος σφάλµατος. 

Σηµείωση:   Αν η µπάντα ελέγχου διαφέρει από τη µπάντα  TX, δεν µπορείτε να εκπέµψετε 
αποθηκευµένους αριθµούς  DTMF. 
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13.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

 

ΧΡΟΝΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (TOT) 

 
Κάποιες φορές είναι απαραίτητο και επιθυµητό να περιορίσουµε κάποια 
εκποµπή σε συγκεκριµένο µέγιστο χρόνο.  Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 
χρήσιµο κατά την πρόσβαση σε αναµεταδότες για να αποφύγουµε time-
outs, ή όταν προσπαθούµε να κάνουµε οικονοµία στην κατανάλωση της 
µπαταρίας. 

Όταν περνάει ο χρόνος του  TOT ο ποµποδέκτης εκπέµπει ήχους και 
αυτόµατα επιστρέφει στη λειτουργία λήψης. Για να συνεχίσετε την 
εκποµπή, απελευθερώστε και µετά πατήστε [PTT] πάλι. 

Μπορείτε να αλλάξετε τον προκαθορισµένο χρόνο ΤΟΤ (10 λεπτά). 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 11 (TOT). 

3. Πατήστε [SET] για να επιλέξετε τον επιθυµητό χρόνο  TOT. 
• Κάθε φορά που πατάτε [SET], αλλάζει η επιλογή ως εξής: 3, 5, 10, 

15, 20, και 30 λεπτά.  

4. Πατήστε  [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (APO) 

 
Η αυτόµατη απενεργοποίηση είναι µια δευτερεύουσα λειτουργία, η οποία 
παρακολουθεί αν κάποια µπουτόν ή πλήκτρα πατήθηκαν,ή αν έχει 
γυριστεί το κουµπί  Tuning.  Μετά από 3 ώρες χωρίς κανένα χειρισµό, η 
λειτουργία APO απενεργοποιεί τον ποµποδέκτη.  Όµως 1 λεπτό πριν 
κλείσει ο ποµποδέκτης, εµφανίζεται και αναβοσβήνει η ένδειξη "APO" και 
ακούγονται προειδοποιητικοί τόνοι. 
Σηµείωση:   Αν έχει ανοίξει η φίµωση ή αν έχει αλλάξει κάποια ρύθµιση  στο διάστηµα των 3 
ωρών που η APO είναι ενεργοποιηµένη, τότε ο χρόνος µετράει από την αρχή.  Όταν κλείσει η 
φίµωση ή εσείς σταµατήστε να αλλάζετε τις ρυθµίσεις, ο µετρητής χρόνου µετράει πάλι από το 
0.  

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 10 (APO). 

 

3. Πατήστε  [SET] για να γίνει η εναλλαγή της ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας. 

4. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ (A.B.C.) 

 
Η A.B.C. θα γυρίσει προσωρινά από την  RX µπάντα στην TX αµέσως 
αφού γίνει λήψη σήµατος στην RX µπάντα. Αυτή η λειτουργία σας  
επιτρέπει να απαντήσετε σε µια κλήση χωρίς να γυρίσετε χειροκίνητα στη 
σωστή µπάντα.. 

Πατήστε [F], [MNU] για να γίνει η εναλλαγή ανάµεσα στην ενεργοποίηση 
και απενεργοποίηση της λειτουργίας. 

• Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία εµφανίζεται η ένδειξη 
“A.B.C.”. 

 

• Πατώντας [BAND SEL] ή Mic [PTT] απενεργοποιείται η A.B.C. 

• Η αρχική µπάντα TX επανέρχεται µετά από 2 δευτερόλεπτα αφού 
εξασθενίσει το σήµα. 

Σηµείωση: 
 ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την  A.B.C. στην λειτουργία µονής µπάντας.  Μετά την 

ενεργοποίηση της A.B.C., η αλλαγή από τη λειτουργία διπλής µπάντας σε λειτουργία 
µονής µπάντας απενεργοποιεί την A.B.C.  Η αλλαγή πάλι σε λειτουργία  διπλής µπάντας 
ενεργοποιεί την A.B.C. 

 Μετά την ενεργοποίηση της  A.B.C., η οπτική σάρωση απενεργοποιεί την A.B.C.  Η 
ακύρωση της οπτικής σάρωσης ενεργοποιεί την A.B.C. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝ∆Ο∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΕΚΤΗ  
(AIP) 

 
Το AIP βοηθά στην ελαχιστοποίηση των παρεµβολών και µειώνει την 
ηχητική παραµόρφωση η οποία δηµιουργείται από  την ενδοδιαµόρφωση. 
Αυτό το πρόβληµα συχνά παρουσιάζεται στις αστικές περιοχές, όπου στη 
µπάντα RX υπάρχει συνωστισµός.     

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε  [MNU] για να µπείτε στη menu λειτουργία. 

3. Επιλέξτε το στοιχείο No. 9 (AIP). 

 

• Εµφανίζεται η ένδειξη “VHF AIP” ή “UHF AIP” ανάλογα µε το ποια 
µπάντα έχετε επιλέξει. 

4. Πατήστε [SET] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στην ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της λειτουργίας. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε. 
Σηµείωση:   Κατά τη χρήση της διπλής όµοιας µπάντας RX, η ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της λειτουργίας AIP στην κύρια µπάντα επίσης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 
την AIP στην δευτερεύουσα µπάντα. 
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∆ΙΠΛΗ ΜΠΑΝΤΑ ΛΗΨΕΩΣ RX (VHF/VHF – UHF/UHF) 

 
Μπορείτε να επιλέξετε µια από τις παρακάτω 3 ρυθµίσεις για να λαµβάνετε 
ταυτόχρονα δύο συχνότητες.  Η ρύθµιση 1 είναι η εργοστασιακά 
προκαθορισµένη. 

 

Ρύθµιση RX TX 
1 VHF και UHF VHF ή UHF 
2 VHF και VHF VHF 
3 UHF και UHF UHF 

 

1. Πατήστε το δεξί [BAND SEL] για να επιλέξετε VHF/VHF RX ή το 
αριστερό [BAND SEL] για να επιλέξετε UHF/UHF RX. 

2. Πατήστε  [F], [CONT SEL] για να γίνει η εναλλαγή ανάµεσα στην 

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας. 
 

• Η παραπάνω ένδειξη εµφανίζεται όταν επιλέγετε VHF/VHF RX. 

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξίσου τις δύο µπάντες για να 
εκπέµψετε, όχι όµως ταυτόχρονα. 

• Κατά τη διάρκεια της εκποµπής στη µία µπάντα VHF/VHF ή UHF/UHF, 
η λειτουργία  RX  απενεργοποιείται στην άλλη µπάντα. 

 
 
 
 
Σηµείωση:   Η απόδοση του δέκτη, για παράδειγµα η απόρριψη ειδώλου ή η ευαισθησία, 
κατά τη χρήση της λειτουργίας VHF/VHF ή UHF/UHF . Αν επιλέξετε την ίδια συχνότητα και 
στις δύο µπάντες, η ένδειξη του  S-meter µπορεί να επηρεαστεί.  Επίσης η ένταση του ήχου 
λήψης µπορεί να είναι µικρότερη  ανάλογα µε τη θέση του χειριστηρίου VOL..    
 
 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΠΑΝΤΑΣ 

Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιµοποιήσετε µια από τις δύο µπάντες, µπορεί 
να θέλετε να µην έχετε ένδειξη της συχνότητας στην µη χρησιµοποιούµενη 
µπάντα.  Αυτή η λειτουργία διευκολύνει την ανάγνωση των πληροφοριών 
που χρειάζεστε. 

Πατήστε [F], [BAND SEL] για να γίνει η εναλλαγή ανάµεσα στην 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας. 

• Πατήστε το αριστερό  [BAND SEL] για να γίνει καθαρισµός της  
VHF µπάντας ή το δεξί [BAND SEL]  για να γίνει καθαρισµός της 
UHF µπάντας.   

 
Σηµείωση:  ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια καθαρισµένη µπάντα για την εκποµπή ή 
λήψη. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ  VFO 

 
Αν θέλετε µπορείτε να ορίσετε ελάχιστα και µέγιστα όρια συχνοτήτων που 
µπορείτε να επιλέξετε µε τη χρήση του κουµπιού Tuning ή του Mic 
[UP]/[DWN].   

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

2. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

3. Επιλέξτε το στοιχείο  No. 6 (Program VFO). 
 

 

4. Πατήστε [SET], για να επιλέξτε το κατώτερο όριο συχνοτήτων.  

5. Πατήστε  [SET] ξανά, για να επιλέξετε το ανώτερο όριο 
συχνοτήτων. 

6. Πατήστε  [SET] άλλη µια φορά για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση. 

7. Πατήστε  [MNU] για να βγείτε από τη λειτουργία menu.  

EΝΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ AM/FM  

 
Η λειτουργία  AM επιλέγεται ταυτόχρονα όταν γίνει επιλογή συχνότητας 
από 118.000 µέχρι 135.995 MHz (AIR BAND). Εκτός αυτού του πεδίου, 
έχουµε λειτουργία FM. Όµως κάθε µια από τις δύο λειτουργίες µπορεί να 
επιλεγεί χειροκίνητα στη συχνότητα VHF. Ξεπερνώντας το όριο των 
136.000 MHz αυτόµατα επαναφέρει την εργοστασιακή προρύθµιση (FM). 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε [MHz] (1 s) για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα σε FM και AM.  

• Όταν γίνεται επιλογή  AM, ένας δείκτης αντικαθιστά την τελεία του 
δεκαδικού του 1 MHz στην οθόνη. 
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Η επιλογή του σωστού µεγέθους βήµατος συχνότητας είναι σηµαντική, 
έτσι ώστε να επιλέξετε τη σωστή και ακριβή συχνότητα λήψης 
χρησιµοποιώντας το κουµπί Tuning ή το Mic [UP]/[DWN]. Το 
προκαθορισµένο µέγεθος του βήµατος στην µπάντα VHF είναι 5 kHz 
(Η.Π.Α./Καναδάς) ή 12.5 kHz (Ευρώπη/Γενικά). Το προκαθορισµένο 
µέγεθος βήµατος στην UHF µπάντα είναι  25 kHz σε όλες τις εκδόσεις. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε [F] (1 s), [STEP]. 

 
 

3. Γυρίστε το κουµπί  Tuning, ή πατήστε  Mic [UP]/[DWN], για να 
επιλέξετε το επιθυµητό µέγεθος βήµατος.  

4. Πατήστε  [OFF] για να ολοκληρώστε τη ρύθµιση. 
 

Η αλλαγή του µεγέθους του βήµατος µπορεί να προκαλέσει σε αλλαγή της 
ένδειξης της συχνότητας. Για παράδειγµα, αν υποθέσουµε ότι έχουµε 
ένδειξη 144.995 MHz µε επιλεγµένο µέγεθος βήµατος 5 kHz. Αλλάζοντας 
σε µέγεθος βήµατος 12.5 kHz αλλάζει την ένδειξη της συχνότητας. ∆είτε 
τους συνοδευτικούς πίνακες.

 

Μέγεθος βήµατος          
5, 10, 15, 20 or 50 kHz 

 
⇒ Μέγεθος βήµατος        

12.5 or 25 kHz 
 

Ένδειξη συχνότητας 
(10 kHz/ 1 kHz) 

Ένδειξη συχνότητας 
(10 kHz/ 1 kHz) 

00, 05, 10, 15 00 

20, 25, 30, 35 25 

40, 45, 50, 55 50 

 60, 65, 70, 75, 
80, 85, 90, 95 75 

 
Μέγεθος βήµατος          

12.5 or 25 kHz 
 

⇒ Μέγεθος βήµατος 
5, 10, 15, 20 or 50 kHz  

Ένδειξη συχνότητας 
(10 kHz/ 1 kHz) 

Ένδειξη συχνότητας 
(10 kHz/ 1 kHz) 

00,   6.25 00 

12.5,   18.75 10 

25 20 

37.5 30 

50,  56.25 50 

62.5,  68.75 60 

75 70 

81.25,  87.5 80 

93.75 90 
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ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ  

 
Ο ποµποδέκτης δίνει περιγραφές στα µπουτόν στο κάτω σηµείο της 
οθόνης.  Μπορείτε να αλλάξετε την προκαθορισµένη ρύθµιση σε ρύθµιση 
κάποιου από τα ακόλουθα είδη. Επιλέξτε τη ρύθµιση ανάλογα µε το ποιες 
λειτουργίες χρησιµοποιείτε πιο συχνά. 

 

   ή 

Σηµείωση:  Οι επιγραφές που φαίνονται πατώντας το [F] (1 s) είναι πάντα ίδιες ανεξάρτητα 
µε το ποια ρύθµιση θα επιλέξετε. 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 2 (Front Panel). 

3. Πατήστε [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο No. 3.  
 

 
 

4. Πατήστε [SET] επαναλαµβανόµενα µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή 
ρύθµιση. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu.   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ (BEEP 

 
O ποµποδέκτης βγάζει έναν ήχο κάθε φορά που πατάτε ένα µπουτόν ή 
ένα πλήκτρο του µικροφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση αυτού του 
ήχου ή να τον κλείσετε τελείως. 

1. Πατήστε [MENU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 14 (Audio). 

3. Πατήστε [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο No. 1 (Beep Volume).  

 

4. Πατήστε  [SET] για να επιλέξετε την ένταση του ήχου από το επίπεδο 
1 µέχρι 7 και OFF. 

 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

 

 

Βασικές επιγραφές ένδειξης  Επιγραφές πατώντας το [F] κατάστασης 

[F] [TONE] [DTSS] [LOW] [OFF] [SHIFT] [REV] [VISUAL]

Βασικές επιγραφές ένδειξης  Επιγραφές πατώντας το [F] κατάστασης  

[F] [VISUAL] [REV] [LOW] [OFF] [TONE] [SHIFT] [DTSS] 
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ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ 

 
Υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί να θελήσετε να κλειδώσετε τα 
πλήκτρα και τα µπουτόν  για να εµποδίσετε την κατά λάθος αλλαγή των 
ρυθµίσεων του ποµποδέκτη από εσάς ή από άλλους. 
 

 Κλείδωµα ποµποδέκτη 
 Το κλείδωµα του  ποµποδέκτη είναι χρήσιµο κατά την τυπική φορητή 

εγκατάσταση του ποµποδέκτη, όπου εκεί µπορείτε να αλλάξετε τις 
περισσότερες ρυθµίσεις µε το µικρόφωνο. Το κλείδωµα εµποδίζει όλες 
τις λειτουργίες εκτός από τις ακόλουθες: 
• διακόπτης PWR             • [F] 
(άνοιγµα/κλείσιµο) 
• [F], [MHz] • χειριστήρια SQL  
• VOL κουµπί ήχου • πλήκτρα µικροφώνου 

 Πατήστε [F], [MHz] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στο κλείδωµα και το 
ξεκλείδωµα του ποµποδέκτη 
• Εµφανίζεται η ένδειξη “LOCK” όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία. 

 
 
 
 
 

 
 

 Γενικό Κλείδωµα 
 Το κεντρικό κλείδωµα είναι ιδανικό όταν δεν θέλετε να εκπέµψετε, αλλά 

θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο συγκεκριµένο κανάλι.  Αυτό το 
κλείδωµα απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες  εκτός από τις ακόλουθες 
δύο: 
• διακόπτης PWR • [MHz] +  POWER ON 

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώµατος του ποµποδέκτη. 

2. Πατήστε [MHz]+ POWER ON για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στην 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κεντρικού κλειδώµατος 

• Εµφανίζεται η ένδειξη “A.LOCK” όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία. 
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ΦΙΜΩΣΗ  SQUELCH S-METER  

 
Ενεργοποιώντας το S-meter η φίµωση δεν ανοίγει µέχρι να γίνει λήψη 
σήµατος ίσου ή µεγαλύτερου επιπέδου από αυτό του S-meter.  Αυτή η 
λειτουργία είναι χρήσιµη για να αποφεύγετε το reset της φίµωσης όταν 
λαµβάνετε ασθενείς σταθµούς, οι οποίοι δεν σας ενδιαφέρουν.  Μπορείτε 
να ρυθµίσετε διαφορετική τιµή  S-meter για κάθε µπάντα. 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα. 

2. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

3. Επιλέξτε το στοιχείο No. 13 (S-Meter). 
 

 

4. Πατήστε [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο  No. 1 (S-Meter SQL). 
 

5. Πατήστε [SET] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στην ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της λειτουργίας. 

6. Πατήστε [MNU] για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

• Eµφανίζεται η κλίµακα του S-meter. 

 

 

7. Για να επιλέξετε την επιθυµητή ρύθµιση του S-meter, γυρίστε το 
αριστερό (VHF) ή το δεξιό (UHF) χειριστήριο SQL ανάλογα µε το ποια 
µπάντα έχετε επιλέξει. 

 

 Κενός χρόνος (hang time) φίµωσης 
 Όταν χρησιµοποιείτε φίµωση  S-meter Squelch, µπορεί να θελήσετε να 

ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην πτώση του σήµατος 
λήψης κάτω από το κατώφλι φίµωσης και το κλείσιµο της φίµωσης.   

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο  No. 13 (S-Meter). 

3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 2 (Hang Time). 

4. Πατήστε [SET] για να επιλέξετε ανάµεσα στο  OFF, 125 ms, 250 
ms και 500 ms. 

5. Πατήστε  [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ∆εν µπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Νο 2 (   ?    Time) εαν 
δεν ενεργοποιήσετε πρώτα το S-Meter. 
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ΜΗΝΥΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ (POWER-ON)  

 
Κάθε φορά που ανοίγετε το ποµποδέκτη, εµφανίζεται ένα εργοστασιακά 
ρυθµισµένο µήνυµα. Μπορείτε να προγραµµατίσετε το αγαπηµένο σας 
µήνυµα στη θέση του “KENWOOD”.  

1. Πατήστε  [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 2 (Front Panel). 

3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 2 (Power On Msg). 
 

 

4. Πατήστε [SET]. 

• Αναβοσβήνει το τελευταίο ψηφίο. 

5. Πατήστε  [<] επαναλαµβανόµενα µέχρι ο κέρσορας να µετακινηθεί στο 
πρώτο ψηφίο. 

6. Γυρίστε το κουµπί  Tuning ή πατήστε  Mic [UP]/[DWN], για να 
επιλέξετε το πρώτο ψηφίο. 

 
 

• Για να ξεπεράσετε 4 χαρακτήρες όταν χρησιµοποιείτε τα παραπάνω 
πλήκτρα, πατήστε [MHz].  Πατήστε [MHz] ξανά για να ακυρώσετε τη 
λειτουργία προσπέρασης. 

7. Πατήστε [>]. 
• Το δεύτερο ψηφίο αναβοσβήνει. 

8. Επαναλάβετε 6 και 7 για να εισάγετε µέχρι 7 ψηφία. 
• Αφού εισάγετε το 7ο ψηφίο, πατώντας το [>] ακούγεται ένας ήχος 

σφάλµατος.  
• Για να επανεισάγετε το προηγούµενο ψηφίο, πατήστε [<]. 
• Για να σβήσετε όλα τα ψηφία και να µετακινηθείτε στο πρώτο, πατήστε 

[VFO]. 

9. Πατήστε [SET] ξανά για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση. 

10. Πατήστε  [MNU] για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, εµφανίζονται στην οθόνη διάφορες 
προκαθορισµένες ενδείξεις.  Μπορείτε να χρησιµοποιείτε κανονικά τον 
ποµποδέκτη σε αυτή τη λειτουργία. Πατώντας τα µπουτόν ή τα πλήκτρα 
του µικροφώνου, ή γυρνώντας το κουµπί Tuning επαναφέρει τις 
λειτουργικές ενδείξεις της οθόνης.  Αν δεν υπάρχει εισαγωγή από 
µπουτόν/ πλήκτρο ή ρύθµιση του Tuning για 12 δευτερόλεπτα, ο 
ποµποδέκτης επανέρχεται στη λειτουργία επίδειξης. 

Πατήστε [F]+ POWER ON για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στην 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας. 
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

  

 

 Ρύθµιση έντασης φωτισµού οθόνης 
 Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του φωτισµού ένδειξης της οθόνης, 

σύµφωνα µε τις συνθήκες φωτισµού στις οποίες λειτουργείτε . 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Eπιλέξτε το στοιχείο No. 3 (Display). 

3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 3 (Dimmer). 

 

4. Πατήστε [SET] για να επιλέξετε ανάµεσα στα  OFF, Level 1 (το 
πιο φωτεινό) to Level 4 (το πιο σκούρο). 

 

 

 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

 
 

 Αυτόµατη ρύθµιση έντασης φωτισµού οθόνης 
 Αυτή η λειτουργία αυξάνει την ένταση της ένδειξης της οθόνης κατά ένα 

βήµα φωτεινότερο για περίπου 5 δευτερόλεπτα. ∆εν συµβαίνει καµία 
αλλαγή αν έχετε επιλέξει τη µέγιστη φωτεινότητα. 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 3 (Display). 
 
 

3. Πατήστε  [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 4 (Auto Dimmer). 
 

 

4. Πατήστε [SET] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα στην ενεργοποίηση 
και απενεργοποίηση της λειτουργίας . 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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 Αντίθεση οθόνης 
 Επιλέξτε την αντίθεση της οθόνης η οποία σας προσφέρει την καλύτερη 

ορατότητα. 
1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 
2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 3 (Display). 

 
3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 2 (Contrast). 

 

 
4. Πατήστε [SET], και επιλέξτε το επίπεδο αντίθεσης από το επίπεδο 

1 µέχρι 16. 
 
 
 
 
 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
 

 Αναστροφή οπισθοφωτισµού θετική/αρνητική 
 Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κατάσταση της οθόνης από θετική σε 

αρνητική. 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 3 (Display). 
 

 

3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 1 (Reverse Mode). 
 

 

4. Πατήστε [SET]  για να γίνει εναλλαγή από θετικό σε αρνητικό. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 
Τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών είναι τα [PF], [MR], [VFO], 
και [CALL] , τα οποία βρίσκονται στην µπροστινή πλευρά του 
µικροφώνου.  Αν θέλετε, µπορείτε να αλλάξετε τις προκαθορισµένες 
λειτουργίες  αυτών των πλήκτρων. 

Προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο λειτουργίας 

Προκαθορισµένη 
λειτουργία 

[PF] Επιλογή τη µπάνταTX  

[MR] Ανάκληση µνήµης 

[VFO] Επιλογή VFO  

[CALL] Επιλογή καναλιού κλήσης 

Για να αντιστοιχίσετε µια λειτουργία στα µπροστινά πλήκτρα 

1 Πατήστε έναν από τους ακόλουθους συνδυασµούς πλήκτρων ανάλογα 
µε το ποιο πλήκτρο θέλετε να επαναπρογραµµατίσετε: 

 Mic [PF]+ POWER ON (εµφανίζεται η ένδειξη “PF1”) 

 Mic [MR]+ POWER ON (εµφανίζεται η ένδειξη “PF2”) 

 Mic [VFO]+ POWER ON (εµφανίζεται η ένδειξη “PF3”) 

 Mic [CALL]+ POWER ON (εµφανίζεται η ένδειξη “PF4”) 

2 Πατήστε το πλήκτρο ή το συνδυασµό πλήκτρων στην µπροστινή 
πλευρά, τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε . 

 

 

 

•     Οι λειτουργίες των ακόλουθων πλήκτρων µπορούν να αντιστοιχιστούν: 

[KEY] [F], [KEY] [KEY] (1 s) 

•     Οι λειτουργίες των ακόλουθων πλήκτρων δεν µπορούν να αντιστοιχιστούν: 

[KEY]+ POWER 
ON 

[F] [F] (1 s) 

[F]+ Mic [KEY] PWR διακόπτης χειριστήριοTuning 

χειριστήριοVOL  χειριστήριοSQL   

• Τα πλήκτρα του µπροστινού µέρους θα λειτουργούν κανονικά µετά την 
αντιγραφή της λειτουργίας τους σε κάποια προγραµµατιζόµενα πλήκτρα.  

• Για να επαναφέρουµε τις προκαθορισµένες λειτουργίες, όπως φαίνονται 
στον παραπάνω πίνακα, πρέπει να γίνει ένα πλήρες reset (σελίδα 41) 

Σηµείωση: 

 Αν ο διακόπτης LOCK που βρίσκεται στο πλαϊνό µέρος του µικροφώνου είναι 
ενεργοποιηµένος, δεν µπορείτε να επαναπρογραµµατίσετε τα προγραµµατιζόµενα 
πλήκτρα λειτουργιών. 

 Πατώντας το PTT κατά το βήµα 2 αντιστοιχίζει τη λειτουργία  του διακόπτη VFO/MR. 
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 Αντιστοίχιση λειτουργίας µη διαθέσιµης από τα πλήκτρα 
της πρόσοψης 

 
1 Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2 Επιλέξτε το στοιχείο No. 16 (Microphone). 
 

 

 

3 Πατήστε [>], και επιλέξτε από  το στοιχείο Νο. 2 (PF 1) µέχρι το 
No. 5 (PF 4). 
 
 
 

 
 

4 Πατήστε [SET] για να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία. 
• Κάθε φορά που πατάτε [SET], η επιλογή αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω: 

 User Setting -> Monitor -> Enter -> Voice -> PWR switch (PF 1 only) -> 
1750 Hz Tone (TM-V7A only)    

5 Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 

 
 
 
 
User Setting (Ρύθµιση του χρήστη): Επιλέγει τη λειτουργία του 
µπροστινού πλήκτρου που αντιστοιχίσατε (σελίδα 78). 

Monitor (Οθόνη): Ανοίγει τη φίµωση και σας επιτρέπει να επιτηρείτε τις 
κινήσεις στην τρέχουσα συχνότητα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη  για τη 
ρύθµιση του ήχου και όταν λαµβάνετε ασθενή σήµατα 
• Πατώντας το επαναπρογραµµατισµένο πλήκτρο του µικροφώνου κάνει την 

εναλλαγή ανάµεσα σε Monitor ON ή OFF.   
• Η σάρωση δεν θα λειτουργεί αν το monitor είναι ON (ανοικτή φίµωση) 

Enter (Εισαγωγή): Σας επιτρέπει να εισάγετε ψηφία από το µικρόφωνο 
του the MC-53DM. Ανατρέξτε στο “Άµεση εισαγωγή από το πληκτρολόγιο” 
(σελίδα 80). 

 

Voice (Ήχος): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία που 
ανακοινώνει την τρέχουσα συχνότητα της µπάντας ελέγχου 
χρησιµοποιώντας ήχους διαφορετικών συχνοτήτων.  Πατήστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταµατήσετε τους ήχους 

PWR switch (Κουµπί on/off): Ανοίγει ή κλείνει τον ποµποδέκτη. Αυτή η 
λειτουργία µπορεί να αντιστοιχιστεί µόνο στο PF 1. 

1750 Hz Tone (Τόνος 1750Hz,µόνο στοTM-V7E): 
Ενεργοποιεί τη λειτουργία τόνου και εκπέµπει έναν τόνο 1750 Hz όταν 
κρατάτε πατηµένο το επαναπρογραµµατισµένο πλήκτρο του µικροφώνου. 
∆εν χρειάζεται να πατήστε Mic [PTT]. 
• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την διατήρηση εκποµπής για να στείλετε 

έναν τόνο 1750 Hz για δύο δευτερόλεπτα, αφού απελευθερώσατε το 
επαναπρογραµµατισµένο πλήκτρο µικροφώνου. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία επιλέξτε το στοιχείο  No. 3 (1750 Hz Timer) στο Menu No. 5 
(Repeater). 
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ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή συχνότητα λειτουργίας, κανάλι 
κλήσης και συχνότητα υποτόνου εισάγοντας αριθµούς απευθείας από το 
µικρόφωνο MC-53DM. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 
αντιστοιχίστε το Enter σε οποιοδήποτε προγραµµατιζόµενο πλήκτρο 
λειτουργίας (σελίδα 78). 
 

 Εισαγωγή συχνότητας λειτουργίας 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

2. Πατήστε [VFO] για να επιλέξετε τη λειτουργία VFO. 

3. Πατήστε το πλήκτρο του µικροφώνου που έχετε 
επαναπρογραµµατίσει µε το Enter. 

• Εµφανίζεται η ένδειξη για την άµεση εισαγωγή της συχνότητας. 
 

4. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο του µικροφώνου για να εισάγετε 
την επιθυµητή συχνότητα. 
• Εισάγετε τα ψηφία στη σειρά ξεκινώντας από το πιο σηµαντικό µέχρι το 

λιγότερο σηµαντικό. 
• Όταν το τρέχον µέγεθος του βήµατος είναι 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 

kHz, ή 25 kHz, εισάγετε αριθµητικές τιµές µέχρι το ψηφίο του 1 kHz 
digit.  ∆ώστε την τιµή  0 ή 5 για το ψηφίο του 1 kHz. 

• Σε εκδόσεις µε κάλυψη δέκτη µεγαλύτερη  10 MHz, εισάγετε από το 
ψηφίου των 10 MHz t. Για άλλες εκδόσεις, εισάγετε από το ψηφίου του 
1 MHz. 

 

Σηµείωση: 
 Αν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από [0] ~ [9] ή [PF], ή δεν εισάγετε 

κάποιο ψηφίο για 10 δευτερόλεπτα, ακυρώνεται  η άµεση εισαγωγή και επανέρχεται η 
VFO. 

 
 

 Αν πατήσετε το  Mic [PF] κατά τη διάρκεια εισαγωγής µιας συχνότητας, τα καινούρια 
δεδοµένα γίνονται αποδεκτά για τα ψηφία που έχετε εισάγει και τα προηγούµενα 
δεδοµένα  δεν αλλάζουν για τα ψηφία που δεν έχετε εισάγει. 

 Με εξαίρεση το ψηφίο του 1 kHz , η εισαγωγή ενός ψηφίου εκτός του αποδεκτού 
πεδίου έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση του πιο κοντινού ψηφίου εντός του 
αποδεκτού πεδίου. Για το ψηφίο του  1 kHz , πατώντας από   [0] ~ [4] επιλέγει "0" και 
πατώντας από [5] ~ [9] επιλέγει "5". 

 Γυρνώντας το κουµπί  Tuning ή πατώντας το Mic [UP]/[DWN], εισάγοντας µία 
συχνότητα, ακυρώνει τα καινούρια αριθµητικά δεδοµένα, και αυξάνει ή µειώνει τη 
συχνότητα που εµφανιζόταν πριν. 

 Όταν το τρέχον µέγεθος του βήµατος είναι 12.5 kHz ή25 kHz, η εισαγωγή του ψηφίου 
των 10 kHz ολοκληρώνει τη ρύθµιση της συχνότητας.  Το ψηφίο των 10 kHz και τα 
επόµενα ψηφία ρυθµίζονται ανάλογα µε το ποιο πλήκτρο είναι πατηµένο για  το ψηφίο 
των10 kHz , όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

Πλήκτρο   
10 kHz  

Συχν. (kHz) Πλήκτρο   10 
kHz  

Συχν. (kHz) 

0 00 5 50 
1 12.5 6 62.5 
2 25 7 75 
3 37.5 8 87.5 
4 37.5 9 87.5 

 



 

ανκο αε            
www.anco.gr 

 

81

 Εισαγωγή αριθµού καναλιού µνήµης 

1. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

2. Πατήστε  [MR] για να µπείτε στη λειτουργία ανάκλησης µνήµης. 

3. Πατήστε το επαναπρογραµµατισµένο µε Enter πλήκτρο του 
µικροφώνου 
• Εµφανίζεται η ένδειξη “– –”  ή “– – –”  ανάλογα µε τον αριθµό καναλιών 

µνήµης που είναι διαθέσιµα στην τρέχουσα µπάντα. 
 

4. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο του µικροφώνου για να εισάγετε 
2 ή3 ψηφία. 

• Για να ανακαλέσετε το κανάλι  3, για παράδειγµα πατήστε  “03” ή “003”. 

• Αν πατήσετε άλλο πλήκτρο εκτός από  [0] ~ [9], ή αν δεν εισάγετε το 
επόµενο ψηφίο τα επόµενα 10 δευτερόλεπτα, επανέρχεται η 
προηγούµενη ένδειξη της συχνότητας. 

• Αν εισάγετε ένα κανάλι µνήµης το οποίο δεν περιέχει δεδοµένα, 
ακούγεται ένας ήχος σφάλµατος. 

 Εισαγωγή αριθµού συχνότητας υποτόνου 

5. Επιλέξτε την επιθυµητή µπάντα 

6. Πατήστε  [TONE] για να εισάγετε τη λειτουργία τόνου. 

7. Πατήστε [F] (1 s), [T.SEL]. 

• Εµφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα υποτόνου. 

1. Πατήστε το επαναπρογραµµατισµένο µε Enter πλήκτρο του 
µικροφώνου. 
• Εµφανίζεται η ένδειξη “– –” . 

 
2. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο του µικροφώνου για να εισάγετε 

τον αριθµό που αντιστοιχεί στην επιθυµητή συχνότητα τόνου. 

• Συµβουλευτείτε τον πίνακα που δίνεται στο “Επιλογή συχνότητας τόνου” 
(σελίδα 25) για να µάθετε πώς οι αριθµοί υποτόνου αντιστοιχούν σε 
συχνότητες υποτόνων. 

• Για να επιλέξετε τον υπότονο  No. 3 (74.4 Hz), για παράδειγµα πατήστε 
“03”. 

• Αν πατήσετε άλλο πλήκτρο εκτός από  [0] ~ [9], ή αν δεν εισάγετε το 
επόµενο ψηφίο τα επόµενα 10 δευτερόλεπτα, επανέρχεται η 
προηγούµενη ένδειξη της συχνότητας υποτόνου. 
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ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ 

 
Μπορείτε να απολαύσετε την ποικιλία των ρυθµίσεων των µεγαφώνων 
χρησιµοποιώντας ένα ή δύο εξωτερικά µεγάφωνα.  Επιλέξτε ή τη 
λειτουργία  1 ή τη λειτουργία 2 ανάλογα µε το σε ποια µπάντα πρέπει να 
δουλεύει το εσωτερικό µεγάφωνο ή το εξωτερικό. 
Όταν χρησιµοποιείται ένα εξωτερικό µεγάφωνο συνδεδεµένο στον 
(ακροδέκτη του µεγαφώνου) jack 1: 

 
Mode (λειτουργία) 1: VHF µπάντα (εξωτερικό)/ UHF µπάντα (εξωτερικό) 
Mode (λειτουργία) 2: VHF µπάντα (εξωτερικό l)/ UHF µπάντα (εξωτερικό)  

Όταν χρησιµοποιείται ένα εξωτερικό µεγάφωνο συνδεδεµένο στον 
(ακροδέκτη του µεγαφώνου) jack 2: 

 
Mode (λειτουργία) 1: VHF µπάντα (εσωτερικό) / UHF µπάντα (εξωτερικό) 

Mode (λειτουργία) 2: VHF µπάντα (εξωτερικό) / UHF µπάντα (εσωτερικό) 

Όταν χρησιµοποιείτε δύο εξωτερικά µεγάφωνα: 

 
Mode (λειτουργία) 1: VHF µπάντα (εξωτερικό 1) / UHF µπάντα (εξωτερικό 2) 
Mode (λειτουργία) 2: VHF µπάντα (εξωτερικό 2) / UHF µπάντα (εξωτερικό 1)  

Σηµείωση:   Όταν συνδέουµε ένα εξωτερικό µεγάφωνο στον  ακροδέκτη του µεγαφώνου jack 
2, αυτό το εξωτερικό µεγάφωνο θα χρησιµοποιηθεί και για τη VHF και για  τη UHF µπάντα.  

 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 14 (Audio). 

3. Πατήστε  [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 2 (Speaker). 
 
 

 

4. Πατήστε  [SET] για να γίνει εναλλαγή ανάµεσα σε  mode 1 ή mode 2. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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14.  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 
 

Μπορείτε να αλλάξετε έναν αριθµό των ρυθµίσεων του ποµποδέκτη µε το 
µικρόφωνο  MC-53DM ή MC-45DM, χωρίς να χρησιµοποιήσετε τα 
πλήκτρα ή τα µπουτόν του ποµποδέκτη.  Χρησιµοποιούνται τόνοι DTMF 
για τον τηλεχειρισµό. Πρώτα ενεργοποιήστε το έλεγχο του µικροφώνου  
χρησιµοποιώντας τη διαρρύθµιση του menu (σελίδα 84). 
Σηµείωση:  Ήχοι τόνων DTMF από άλλους ποµποδέκτες κοντά σας µπορεί να ληφθούν από 
το µικρόφωνο  MC-53DM ή MC-45DM. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να µην δουλεύουν οι 
παρακάτω λειτουργίες 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει ποια λειτουργία ενεργοποιείται και ποια 
απενεργοποιείται και ποια ρύθµιση αλλάζει πατώντας τα πλήκτρα DTMF. 
 

Πλήκτρο Λειτουργία Πλήκτρο Λειτουργία 

1 Οπτική σάρωση 9 Ρύθµιση επιπεδου 
φίµωσης1 

2 Τόνος/ CTCSS 0 Αλλαγή ισχύος TX  
3 Αναστροφή 

συχνότητας 
A Enter (Εισαγωγή) 

4 Αλλαγή βήµατος  
1 MHz  

B Επιλογή µπάντας ελέγχου 

5 Ακύρωση φίµωσης C — 
6 Ανακοίνωση 2 

συχνότητας µε ήχους 
D  πλήκτρο[F]  

7 Αλλαγή έντασης 
ήχου1 

* Συχνότητα προς τα κάτω 

8 ∆ιπλή µπάντα RX # Συχνότητα προς τα πάνω 
 

1Αφού πατήστε αυτό το πλήκτρο, πατήστε [*] για να µειώσετε ή  [#] να αυξήσετε. 
 
2Οι Π/∆ που είναι εξοπλισµένοι µε το προαιρετικό VS-3, ανακοινώνουν τις 
πληροφορίες που απεικονίζουν. 

 
Μπορείτε επίσης να κάνετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις πατώντας [F] πρώτα 
(ex. [F], Mic [2]). 

 

Πλήκτρο Λειτουργία Πλήκτρο Λειτουργία 

2 Επιλογή υποτόνου1 6 Ξεκλείδωµα 
πληκτρολογίου DTMF 

3 Επιλογή κατεύθυνσης 
µετατόπισης 
συχνότητας 

C Λειτουργία αναµεταδότη 2 

5 Κλείδωµα 
πληκτρολογίου DTMF  

  

 

1Αφού πατήστε αυτό το πλήκτρο, πατήστε [*] για να µειώσετε ή  [#] να αυξήσετε τη 
συχνότητα τόνου. 

2 Η.Π.Α./ Καναδάς µόνο 

Σηµείωση: 
 Η.Π.Α.: Είναι παράνοµο να εκπέµπει κάποιος κωδικούς πρωτοκόλλου στη µπάντα VHF.  

Μπορεί κάποιος να εκπέµψει κωδικούς πρωτοκόλλου µόνο στη  UHF µπάντα. 
 ∆εν µπορείτε ταυτόχρονα να ενεργοποιήσετε την αλλαγή έντασης ήχου και τη ρύθµιση 

επιπέδου φίµωσης. 
 Όταν ανακαλείτε ένα κανάλι µνήµης που περιέχει  DTSS και την αναζήτηση PAGE αφού 

έχουµε ενεργοποιήσει τον έλεγχο του µικροφώνου, το DTSS και η αναζήτηση δεν θα 
λειτουργούν. 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 

2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 16 (Microphone). 
 

 

3. Πατήστε [>], και επιλέξτε το στοιχείο No. 1 (Mic Control). 
 

 

4. Πατήστε [SET] για να γίνει η εναλλαγή ανάµεσα στη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας (εργοστασιακή προρύθµιση). 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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15.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  PACKET
 

 

Συνδέστε τον ποµποδέκτη στον προσωπικό σας υπολογιστή µέσω ενός 
κοντρόλερ  (TNC) (σελίδα 6). Μπορείτε να στείλετε e-mail σε 
αποµακρυσµένους σταθµούς ή να πάρετε πληροφορίες από τους 
«τοπικούς πίνακες ανακοινώσεων» (BBS) ή να απολαύσετε άλλες 
εφαρµογές packet.  Ενηµερωτικό υλικό για το πώς µπορεί να ασχοληθεί µε 
packet λειτουργίες θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε κατάστηµα που διακινεί 
υλικό ραδιοερασιτεχνών. 

  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ TX/RX  

Αν προτιµάτε µπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδοµένα 
χρησιµοποιώντας µια  µπάντα  RX-only ,όπου το  “PTT” δεν είναι ορατό. Η 
µπάντα µε  “PTT” χρησιµοποιείται για τηλεπικοινωνίες φωνής 

1. Πατήστε  [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 
2. Επιλέξτε το στοιχείο  No. 15 (Data Transfer). 
3. Πατήστε [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο Νo. 2 (Data BAND). 

 

4. Πατήστε  [SET] για να γίνει η εναλλαγή της ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης της λειτουργίας  (εργοστασιακή προρύθµιση). 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
• Εµφανίζεται η ένδειξη “-Data-” για τη µπάντα δεδοµένων TX/RX . 

 
 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1200/ 9600 bps  

 
Επιλέξτε  1200 bps ή 9600 bps για το ρυθµό µετάδοσης των δεδοµένων, 
ανάλογα µε τον τύπο του TNC. 

1200 bps:  
Η ευαισθησία των δεδοµένων εκποµπής εισόδου (PKD) είναι 40 mVP-P, και 
η σύνθετη αντίσταση εισόδου είναι 10 kΩ.  Αυτό είναι ικανοποιητικό για τα 
τυπικά TNC 1200 bps. 

9600 bps:  
Η ευαισθησία των δεδοµένων εκποµπής εισόδου (PKD) είναι 2 VP-P, και η 
σύνθετη αντίσταση εισόδου είναι 10 kΩ. Αυτό είναι ικανοποιητικό για τα 
τυπικά TNC 9600 bps.  Επιλέξτε 9600 bps µε δυνατότητα διπλής 
ταχύτητας , το οποίο έχει έξοδο µόνο 2 VP-P.  

1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 
2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 15 (Data Transfer). 
3. Επιλέξτε [>], και µετά επιλέξτε το στοιχείο  No. 1 (Data Speed). 

 

 

4. Πατήστε  [SET] για να γίνει εναλλαγή  1200 bps 
(προκαθορισµένο) ή 9600 bps. 

5. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 



 

ανκο αε            
www.anco.gr 

 

86

 
Σηµείωση: 

 Η παράµετρος χρονοκαθυστέρησης εκποµπής TX στο TNC πρέπει να ρυθµιστεί για 300 
ms µέσω του υπολογιστή. 

 Χρησιµοποιώντας ένα επίπεδο διαµόρφωσης εισόδου το οποίο είναι πολύ διαφορετικό 
από  το ιδανικό 40 mVP-P ή 2 VP-P των προδιαγραφών µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα  
φθορά στην αναλογία  S/N  ή παραµόρφωση σήµατος. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα 
αυξανόµενα σφάλµατα ή πλήρη αστοχία διασύνδεσης µε άλλους σταθµούς. 

 Αν το επίπεδο διαµόρφωσης εισόδου υπερβαίνει περίπου 3 VP-P, το κύκλωµα 
περιορισµού λειτουργεί για να διατηρήσει  το ίδιο εύρος συχνότητας εκποµπής  των 3 VP-

P. 

 Η λειτουργία packet, επηρεάζεται εύκολα από τις συνθήκες εκποµπής και λήψης, απαιτεί 
λήψη τιµής από το S-meter σε όλη την κλίµακα για ασφαλή επικοινωνία. Όταν το  S-
meter δείχνει λιγότερο από το µέγιστο κατά τη λειτουργία των 9600 bps , έχουµε συχνά 
σφάλµατα επικοινωνίας. 

 ∆ίνοντας σήµατα GMSK 9600 bps σε πολύ υψηλό επίπεδο ή εισάγοντας σηµαντικής 
παραµόρφωσης σήµατα στον ποµποδέκτη, ,µπορεί να προκαλέσει σφάλµατα και ένα  
εύρος ζώνης εκποµπής ιδιαίτερα µεγάλο το οποίο µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές σε 
άλλους σταθµούς. Επίσης κατά τη λειτουργία των  9600 bps, επιλέξτε µόνο 5 kHz, 10 
kHz, 15 kHz, 20 kHz, ή 50 kHz για το µέγεθος του βήµατος της συχνότητας. 

 

 Λειτουργίες ακροδεκτών διασύνδεσης δεδοµένων 
 Αυτή η ενότητα περιγράφει κάθε pin του ακροδέκτη διασύνδεσης 

δεδοµένων  που βρίσκεται σε αυτόν τον ποµποδέκτη. 
 
 
 

 
 
 

Αρ. 
Pin 

Όνοµα 
Pin  

Λειτουργίες 

1 PKD Εισαγωγή δεδοµένων packet  
•   ∆εδοµένα ΤΧ από το TNC στον ποµποδέκτη 

2 DE Γείωση για το PKD 
3 PKS Αναµονή packet  

•  Το   TNC µπορεί να χρησιµοποιεί αυτό το  pin για 
να εµποδίσει την είσοδο σήµατος από το 
µικρόφωνο του  ποµποδέκτη κατά τη διάρκεια 
εκποµπής σηµάτων packet.        

4 PR9 Ανιχνεύει  δεδοµένα 9600 bps. 
(500 mVP-P, 10 kΩ) 

5 PR1 Ανιχνεύει  δεδοµένα 1200 bps . 
(300 mVP-P, 10 kΩ) 

6 SQC Έλεγχος εξόδου φίµωσης 
• Εµποδίζει την εκποµπή δεδοµένων  TNC κατά 

τη διάρκεια που η φίµωση του ποµποδέκτη είναι 
ανοικτή. 

• Εµποδίζει την παρεµβολή στις τηλεπικοινωνίες 
φωνής στην ίδια συχνότητα. Επίσης εµποδίζει τις 
επαναλαµβανόµενες δοκιµές. 

• Επίπεδο εξόδου 
 Ανοικτή φίµωση:  +5 V (High) 
 Κλειστή φίµωση:  0 V (Low) 
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16.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗ (ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΜΟΝΟ) 
 

 

Αυτός ο ποµποδέκτης είναι ικανός να αναµεταδίδει σήµατα ή από τη  VHF 
µπάντα ή από τη UHF. Για παράδειγµα, ένα σήµα που λαµβάνεται στην 
VHF επανεκπέµπεται στην  UHF µπάντα. Με τον ίδιο τρόπο ένα σήµα που 
λαµβάνεται στην UHF επανεκπέµπεται στην VHF µπάντα. Μπορείτε να 
επιλέξετε τη λειτουργία του αναµεταδότη σε µονόδροµη εκποµπή µπάντας 
ή σε αµφίδροµη εκποµπή µπάντας. 
Σηµείωση: 

 ∆εν µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του αναµεταδότη αφού έχει ενεργοποιηθεί 
το DTSS  ή η ειδοποίηση, µετά την επιλογή λειτουργίας VHF/VHF ή UHF/UHF ή κατά τη 
διάρκεια καθαρισµού µιας  µπάντας από την οθόνη. 

 Η ενεργοποίηση της λειτουργίας του αναµεταδότη απενεργοποιεί την αυτόµατη αλλαγή 
µπάντας (A.B.C.) ή τον αυτόµατο έλεγχο της απευθείας επικοινωνίας  (ASC). 

 Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης µέτρησης εκποµπής είναι κλειδωµένος στα 3 λεπτά. 
 

ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ 

Ο ποµποδέκτης χρησιµοποιεί πάντα την ίδια µπάντα για να εκπέµψει ή να 
λάβει σήµατα αντίστοιχα.  
1. Πατήστε το δεξί ή το αριστερό [BAND SEL] ανάλογα µε το ποια 

µπάντα θέλετε να χρησιµοποιήσετε για την εκποµπή. 
2. Πατήστε [BAND SEL]+ POWER ON για να µπείτε στη λειτουργία του 

κλειδωµένου αναµεταδότη 
• Πατήστε το ίδιο [BAND SEL] όπως στο  βήµα 1. 
• Αναβοσβήνει το “PTT”.  
• Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία, πατήστε την ίδια σειρά πλήκτρων. 

 
 

ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ 

 
Σε αντίθεση µε τη λειτουργία αναµεταδότη µονόδροµης εκποµπης 
µπάντας, ο ποµποδέκτης µπορεί να γυρίσει από την τρέχουσα  RX only 
µπάντα στην µπάντα TX, όταν λαµβάνει σήµα στην τελευταία TX µπάντα. 
1. Πατήστε το δεξί ή το αριστερό [BAND SEL]. 
2. Πατήστε [CONT SEL]. 
3. Πατήστε  [BAND SEL]+ POWER ON για να µπείτε στη λειτουργία της 

αµφίδροµης αναµετάδοσης µπάντας. 
• Πατήστε το ίδιο [BAND SEL] όπως και στο βήµα 1. 
• Αναβοσβήνει το “PTT”.  
• Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία, πατήστε την ίδια σειρά πλήκτρων. 

 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ TX  

Αυτή η λειτουργία κρατά τον ποµποδέκτη σε λειτουργία εκποµπής για 

περίπου  500 ms µετά την εξασθένηση του σήµατος στο δέκτη. 
1. Πατήστε [MNU] για να µπείτε στη λειτουργία menu. 
2. Επιλέξτε το στοιχείο No. 17 (Repeater). 
 
3. Πατήστε  [SET] για να γίνει εναλλαγή της λειτουργίας από ON 

(προκαθορισµένο) ή OFF. 
4. Πατήστε [MNU] ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία menu. 
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17.  VS-3ΣΥΝΘΕΣΑΪΖΕΡ  ΦΩΝΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 
 

Εγκαταστήστε την προαιρετική µονάδα VS-3 για να χρησιµοποιήσετε αυτή 
τη λειτουργία (σελίδα 84). Κάθε φορά που αλλάζετε τη λειτουργία του 
ποµποδέκτη όπως το VFO ή την ανάκληση µνήµης, ο ποµποδέκτης 
αυτόµατα ανακοινώνει την καινούρια λειτουργία. 

Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τί ανακοινώνει ο ποµποδέκτης, όταν 
εισέρχεται σε µια καινούρια λειτουργία. 

Πλήκτρο που 
πατήθηκε  

Καινούρια λειτουργία Ανακοίνωση  

[VFO] VFO “VFO” 
[MR] Ανάκληση µνήµης “MR” 

[CALL] Κανάλι κλήσης “Call” 
[PM] Προγραµµατιζόµενη µνήµη “PM” 

[MNU] Menu “Menu” 
[BAND SEL] Καινούρια µπάντα  TX/ελέγχου  VFO frequency2 

Πλήκτρο 
µικροφώνου PF 

προγραµµατιζόµενο 
µε  Enter {σελίδα 

XX}
1 

Άµεση είσοδος από το 
πληκτρολόγιο 

“Enter” 

1
Όταν πατηθεί το  VFO στη λειτουργία ανάκλησης µνήµης. 

2Οταν πατηθεί η λειτουργία ανάκλησης µνήµης, στον Π/∆ εµφανίζεται ο αριθµός 
καναλιού “channel”  και η συχνότητα. 

 
 
Επιπρόσθετα ο ποµποδέκτης ανακοινώνει την πληροφορία στην οθόνη 
ακολούθως: πατώντας Mic [6] στη λειτουργία ελέγχου (σελίδα 83) ή το 
πλήκτρο PF προγραµµατισµένο µε τη φωνή (σελίδα 78).  

• Στη λειτουργία  VFO, ανακοινώνει τη συχνότητα VFO στη µπάντα 
ελέγχου ξεκινώντας µε το ψηφίου των 100 MHz .  Για την τελεία  του 
δεκαδικού ψηφίου MHz ανακοινώνει “point”. 

• Στη λειτουργία ανάκλησης µνήµης, ανακοινώνει τον αριθµό του 
καναλιού, “channel”, και τη συχνότητα. Για τα κανάλια L και U, 
ανακοινώνει  “low” ή “up”, τον αριθµό του καναλιού και τη συχνότητα.  

• Στη λειτουργία ένδειξης καναλιού, ανακοινώνει µόνο τον αριθµό του 
καναλιού. 

• Στη λειτουργία καναλιού κλήσης, ανακοινώνει  “call” και τη συχνότητα. 
Σηµείωση:   

 Για να εγκαταστήσετε τη λειτουργία του συνθεσάιζερ φωνής,  αφού εγκαταστήσετε την 
προαιρετική µονάδα VS-3 , επιλέξτε το στοιχείο No. 3 (Voice) κάτω από το menu No. 14 
(Audio), και επιλέξτε OFF. 

 Κατά τη διάρκεια χρήσης του κλειδώµατος του ποµποδέκτης ή του κεντρικού 
κλειδώµατος, ο ποµποδέκτης κάνει µια ανακοίνωση µόνο όταν πατήσετε το Mic [6] στη 
λειτουργία ελέγχου µικροφώνου  ή το πλήκτρο PF προγραµµατισµένο µε τη φωνή. 

 Το συνθεσάιζερ φωνής δεν δουλεύει όταν γίνεται εκποµπή ή σάρωση.
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18.  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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MC-45 
Μικρόφωνο πολλαπλών χρήσεων 
 
MC-45DM  
Μικρόφωνο πολλαπλών χρήσεων  
µε πληκτρολόγιο DTMF 
(Εξαιρούνται U.S.A./ Canada) 
 
MC-53DM 
Μικρόφωνο πολλαπλών χρήσεων µε πληκτρολόγιο DTMF + BACKLIT 
(Η.Π.Α./ Καναδάς µόνο) 
 
MC-80 
Μικρόφωνο γραφείου (απαιτείται MJ-88 ) 
 
PS-33 
Τροφοδοτικό  DC µε εξοµάλυνση 
 
DFK-3C 
Αποσπώµενο σετ πρόσοψης (3 m) 
 
DFK-4C 
Αποσπώµενο σετ πρόσοψης (4 m) 
 
DFK-7C 
Αποσπώµενο σετ πρόσοψης (7 m) 
 
PG-2N 
Καλώδιο DC  
 
PG-3G 
Φίλτρο θορύβου DC  
 
PG-3B 
Φίλτρο θορύβου DC  
 
VS-3 
Μονάδα συνθεσάιζερ φωνής 
 
 

SP-41 
Εξωτερικό µεγάφωνο 
 
SP-50B 
Εξωτερικό µεγάφωνο 
 
 
PG-5A 
Καλώδιο δεδοµένων 
 
MJ-88 
Μετατροπέας µικροφώνου 
 
MJ-89 
Μεταγωγέας δύο µικροφώνων 
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19.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΘΕΣΑΪΖΕΡ ΦΩΝΗΣ  
VS-3  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΠΑΝΤΑ ΚΟΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ DC ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΙΖΑ.. 

1. Αφαιρέστε τις πέντε βίδες από το κάλυµµα του ποµποδέκτη. 
 

 

2. Κρατήστε τη µονάδα VS-3  µε το µπροστινό σηµείο προς εσάς και 
βάλτε το σύνδεσµο του VS-3 στο αντίστοιχο βύσµα του ποµποδέκτη. 

 

 

3. Βάλτε το πάνω κάλυµµα στη θέση του (5 βίδες). 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 
(DFK-3C/ DFK-4C/ DFK-7C) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΠΑΝΤΑ ΚΟΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ DC ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΙΖΑ.. 

1. Καθώς πιέζετε ελαφρά το διακόπτη ελατηρίου απελευθέρωσης 
που βρίσκεται στο πλάι της πρόσοψης, αφαιρέστε την πρόσοψη 
από την κεντρική µονάδα. 

• Προσοχή µη σας πέσει η πρόσοψη όταν την απελευθερώνετε. 
 

 
 

2. Συνδέστε τον ακροδέκτη του καλωδίου της πρόσοψης στο βύσµα 
της κεντρικής µονάδας και ασφαλίστε τον ακροδέκτη µε την βίδα 
στη συσκευασία. 

• Αν η βίδα είναι χαλαρή, ο ποµποδέκτης µπορεί να µην δουλεύει 
κανονικά. 

 



 

ανκο αε            
www.anco.gr 

 

92

 

3. Συνδέστε τον άλλο ακροδέκτη του καλωδίου της πρόσοψης στο 
βύσµα της κεντρικής µονάδας. 

 

4. Τοποθετήστε την πρόσοψη στο βύσµα της κεντρικής µονάδας 
πρώτα τοποθετώντας το αριστερό πίσω άκρο της πρόσοψης και 
µετά πιέζοντας την δεξιά πλευρά της στο βύσµα της κεντρικής 
µονάδας. Οταν ακουστεί το κλικ, η πρόσοψη έχει ασφαλίσει.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Συνδέστε τους βραχίονες στήριξης , και εγκαταστήστε την πρόσοψη σε 

κατάλληλο σηµείο στο όχηµα. 
• Όταν εγκαθιστάτε την πρόσοψη στο όχηµα, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό 

στήριγµα κάτω από το βραχίονα για να προστατέψετε το όχηµα. 

• Ρυθµίστε τη γωνία της πρόσοψης πριν σφίξετε τις βίδες Allen (άλλεν). 

• Τοποθετήστε έτσι το καλώδιο, έτσι ώστε ούτε το καλώδιο ούτε οι συνδέσεις 
να υφίστανται πίεση. 

 

 
 
 
Σηµείωση:  Σκεφτείτε την ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών, όταν αποφασίζετε που θα 
τοποθετήσετε την πρόσοψη. Βιδώστε σφιχτά  τις βίδες. 
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 Παραδείγµατα εγκατάστασης 

  
 

 
 

Για να εγκαταστήσετε το καλώδιο µικροφώνου του προαιρετικού κιτ 
DFK-4C ή DFK-7C, ασφαλίστε τον αντάπτορα µικροφώνου στο 
σηµείο του οχήµατος που επιθυµείτε χρησιµοποιώντας την αυτο-
ασφαλιζόµενη βίδα (3 mm x 25 mm). 
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20.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο ποµποδέκτης έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και έχει 
ελεγχθεί πριν την αποστολή του. Όλα τα ρυθµιζόµενα κυκλώµατα, πηνία 
και αντιστάσεις έχουν προρυθµιστεί στο εργοστάσιο. Μπορούν να 
επαναρυθµιστούν µόνο από πιστοποιηµένο τεχνικό που γνωρίζει καλά τον 
ποµποδέκτη και έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία.  Η δοκιµή επισκευής ή 
συντήρησης χωρίς έγκριση από το εργοστάσιο µπορεί να ακυρώσει την 
εγγύηση του ποµποδέκτη. 
 
SERVICE 

Όταν επιστρέφετε τη συσκευή για επισκευή στον προµηθευτή σας ή σε 
κέντρο service, συσκευάστε τον ποµποδέκτη στην αρχική του συσκευασία.  
Συµπεριλάβετε µια πλήρη περιγραφή των προβληµάτων που 
αντιµετωπίσατε. Συµπεριλάβετε επίσης τον αριθµό του τηλεφώνου και fax, 
καθώς και το όνοµά σας σε περίπτωση που ο τεχνικός χρειαστεί να 
επικοινωνήσει µαζί σας.  Μην επιστρέψετε παρελκόµενα εξαρτήµατα, 
εκτός και αν πιστεύετε ότι έχουν άµεση σχέση µε το πρόβληµα. 

Μπορείτε να επιστρέψετε τον ποµποδέκτη για επισκευή στον εγκεκριµένο 
προµηθευτή KENWOOD ή σε κάθε εγκεκριµένο κέντρο επισκευής 
KENWOOD. Ένα αντίτυπο της αναφοράς της επισκευής θα σταλεί µε τον 
ποµποδέκτη.  Παρακαλούµε µην στέλνετε υποκυκλώµατα ή τυπωµένα 
κυκλώµατα. Στείλτε ολόκληρο τον ποµποδέκτη. 

Βάλτε σε όλα τα επιστρεφόµενα εξαρτήµατα το όνοµά σας προς 
αναγνώριση. Παρακαλώ αναφέρετε το µοντέλο και το  serial number του 
ποµποδέκτη σε κάθε επικοινωνία που αφορά το πρόβληµα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ SERVICE 

 
Αν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε για κάποιο τεχνικό ή λειτουργικό 
πρόβληµα, παρακαλώ γράψτε ένα πλήρες αλλά σύντοµο σηµείωµα.  
Βοηθήστε µας να σας εξυπηρετήσουµε δίνοντάς µας τα ακόλουθα 
δεδοµένα: 

1. Μοντέλο και  serial number του εξαρτήµατος 

2. Ερώτηση ή πρόβληµα που έχετε 

3. Άλλα εξαρτήµατα στο σταθµό σας που µπορεί να συντελούν στο 
πρόβληµα 

4. Ενδείξεις Meter  

5. Άλλες πληροφορίες (∆ιαρρύθµιση menu, λειτουργία , συχνότητα, 
ακολουθία πλήκτρων για να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα, κλπ.) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Μην συσκευάσετε το εξάρτηµα µε τσαλακωµένες εφηµερίδες!  Μπορεί 
να συµβεί σοβαρή ζηµιά από άτσαλο χειρισµό ή κατά την µεταφορά. 

Σηµείωση: 
 Σηµειώστε την ηµεροµηνία αγοράς, serial number και τον προµηθευτή από τον 

οποίο αγοράσατε τον ποµποδέκτη. 
 Για δική σας πληροφόρηση, διατηρήστε ένα γραπτό αρχείο κάθε συντήρησης 

που έχει γίνει στον ποµποδέκτη. 
 Όταν ζητάτε επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης, παρακαλούµε συµπεριλάβετε 

µια φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς, ή άλλο αποδεικτικό της ηµεροµηνίας της 
πώλησης. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Αφαιρέστε τα χειριστήρια από τον ποµποδέκτη όταν λερωθούν και 
καθαρίστε τα µε ένα ήπιο απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. 
Χρησιµοποιήστε ήπιο καθαριστικό (όχι δυνατά χηµικά) και ένα στεγνό πανί 
για να καθαρίσετε τη θήκη.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
 
Τα προβλήµατα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι συχνά εµφανιζόµενες αστοχίες.  Αυτά τα είδη προβληµάτων συνήθως προκαλούνται από 
λάθος συναρµολόγηση, λανθασµένες ρυθµίσεις ελέγχου, ή σφάλµατα λειτουργίας λόγω λάθος προγραµµατισµού. Αυτά τα προβλήµατα συνήθως δεν 
προκαλούνται από αστοχία κυκλωµάτων. Παρακαλώ διαβάστε τον πίνακα και τα κατάλληλα τµήµατα του εγχειριδίου χρήσης, πριν υποθέσετε ότι ο 
ποµποδέκτης είναι ελαττωµατικός. 

Σηµείωση:   Όταν λαµβάνονται δύο συχνότητες στην ίδια µπάντα και αυτές οι συχνότητες έχουν σχέση µεταξύ τους όπως φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση, µπορεί να ακουστεί µια εσωτερική 
ετεροδύνη. Αυτό δεν είναι αστοχία του εξαρτήµατος. 

 

Πρόβληµα Πιθανή αιτία ∆ιορθωτική ενέργεια Σελ. 

Ο ποµποδέκτης δεν ανάβει 
µετά τη σύνδεση 
τροφοδοτικού  13.8 V DC 
και πατώντας το διακόπτη 
PWR.  Τίποτα δεν 
εµφανίζεται στην οθόνη. 

1 Το καλώδιο έχει συνδεθεί ανάποδα. 
 

2 Μία ή περισσότερες ασφάλειες του καλωδίου είναι 
ανοικτές. 

 
 
3 Η πρόσοψη δεν συνδέθηκε σφιχτά στην κεντρική 

µονάδα του ποµποδέκτη. 
 
 
4 Ο ακροδέκτης του καλωδίου δεν συνδέθηκε 

σωστά. 

1 Συνδέστε το καλώδιο DC σωστά 

 Κόκκινο > ( +); Μαύρο  >( -) 

2 Ψάξτε την αιτία των καµένων ασφαλειών.  Αφού 
ερευνήσετε και διορθώσετε τα προβλήµατα, 
αντικαταστήστε τις ασφάλειες µε άλλες της ίδιας τιµής. 

3 Ξεχωρίστε την πρόσοψη από την κεντρική µονάδα 
χρησιµοποιώντας το διακόπτη απελευθέρωσης στο 
πλαϊνό της πρόσοψης και κλειδώστε την πρόσοψη 
στην κεντρική µονάδα µε τον ίδιο διακόπτη. 

 
4 Συνδέστε σωστά τον ακροδέκτη του καλωδίου. 

3,4 
 

 
5 

 
 
 

84 
 

3,4 

  
Συνεχίζεται 
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Πρόβληµα Πιθανή αιτία ∆ιορθωτική ενέργεια Σελ. 

Η οθόνη είναι υπερβολικά 
σκοτεινή ακόµα και αν 
έχετε επιλέξει το µέγιστο 
της φωτεινότητας. 

Η τάση παροχής είναι πολύ χαµηλή. Η απαιτούµενη τάση είναι 13.8 V DC ±15% (11.7 V µέχρι 
16.0 V DC).  Αν η τάση εισόδου είναι εκτός αυτού του 
πεδίου επαναφορτίστε τη µπαταρία σας, ρυθµίστε την 
παροχή του τροφοδοτικού και ή ελέγξτε όλες τις 
συνδέσεις των καλωδίων 

3,4 

Η συχνότητα δεν µπορεί 
να επιλεγεί γυρνώντας το 
κουµπί  Tuning ή 
πατώντας το Mic 
[UP]/[DWN]. 

Έχει επιλεγεί  η ανάκληση µνήµης ή το κανάλι 
κλήσης. 

Πατήστε  [VFO]. 8 

Τα περισσότερα 
µπουτόν/πλήκτρα δεν 
λειτουργούν καθώς και το 
κουµπί  Tuning . 

1 Μία από τις λειτουργίες κλειδώµατος είναι 
ενεργοποιηµένη. 

2 Η πρόσοψη δεν έχει συνδεθεί σωστά µε την 
κεντρική µονάδα. 

1 Ξεκλειδώστε  όλες τις λειτουργίες κλειδώµατος. 
 
2 Ξεχωρίστε την πρόσοψη από την κεντρική µονάδα 

χρησιµοποιώντας το διακόπτη απελευθέρωσης στο 
πλαϊνό της πρόσοψης και κλειδώστε την πρόσοψη 
στην κεντρική µονάδα µε τον ίδιο διακόπτη. 

67 
 

84 
 
 

Τα κανάλια µνήµης δεν 
µπορούν να επιλεγούν 
γυρνώντας το κουµπί Tun 
ή πατώντας  Mic [UP]/[D] 
κατά τη λειτουργία 
ανάκλησης 

1 ∆εν έχουν αποθηκευθεί δεδοµένα σε κανένα 
κανάλι µνήµης, ή τα αποθηκευµένα δεδοµένα 
έχουν σβηστεί κατά το πλήρες reset. 

2 Έχει επιλεγεί το κανάλι κλήσης. 

1 Αποθηκεύστε δεδοµένα σε κάποια κανάλια µνήµης. 
 
 
2 Πατήστε  [MR] για να γυρίστε στην ανάκληση µνήµης. 

30 
 

31 

  
 
 Συνεχίζεται 
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Πρόβληµα Πιθανή αιτία ∆ιορθωτική ενέργεια Σελ. 
∆εν µπορείτε να 
εκπέµψετε, παρά το 
γεγονός ότι πατάτε το Mic 
[PTT]. 

1 Η πρίζα του µικροφώνου δεν έχει συνδεθεί 
πλήρως στο βύσµα της πρόσοψης. 

 
2 Έχετε επιλέξει µια µετατόπιση εκποµπής εκτός  

του επιτρεπόµενου πεδίου συχνοτήτων εκποµπής.

1 Κλείστε την παροχή και βάλτε την πρίζα του 
µικροφώνου µέχρι το βύσµα να κάνει κλικ στη θέση 
του. 

 
2 Πατήστε [F], [SHIFT] συνεχόµενα έτσι ώστε ούτε το  

"+ " ούτε το  "-" να είναι ορατό.  

6 
 
 
 

23 

Η λειτουργία packet δεν 
σας συνδέει µε άλλους 
σταθµούς. 

1 Η συχνότητά σας διαφέρει από τη συχνότητα του  
άλλου σταθµού. 

2 Το επίπεδο διαµόρφωσης του TNC είναι λάθος. 

3 Υπάρχει παραµόρφωση πολλών σηµείων. 
 

 
 

4 Οι παράµετροι χρονοκαθυστέρησης του TX  στο 
TNC έχουν ρυθµιστεί λάθος. 

1 Ρυθµίστε τη συχνότητά σας γυρίζοντας το κουµπί  
Tuning l. 

2 Ρυθµίστε το επίπεδο διαµόρφωσης του  TNC ανάλογα 
µε το εγχειρίδιο χρήσης του  TNC. 

3 Βάλτε σε άλλη θέση την κεραία. Το πιο δυνατό σήµα 
δεν είναι πάντα το καλύτερο για τη λειτουργία packet. 

4 Ρυθµίστε τη χρονοκαθυστέρηση του ΤΧ στο TNC όχι 
µεγαλύτερη από 300 ms. 

17 

 

79 
 
 

– 
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21.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Οι προδιαγραφές µπορεί να αλλάξουν χωρίς κάποια ειδοποίηση εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας 

 
 
 
 

Γενικά ΜΠΑΝΤΑ VHF  UHF ΜΠΑΝΤΑ 
Πεδίο συχνότητας U.S.A./ Canada 144 ~ 148 MHz 438 ~ 450 MHz 
 General 136 ~ 174 MHz 410 ~ 470 MHz 
 Europe 144 ~ 146 MHz 430 ~ 440 MHz 
Λειτουργία F3E (FM) 
Σύνθετη αντίσταση κεραίας 50 Ω 
Πεδίο θερµοκρασίας χρήσης –20°C ~ +60°C (–4°F ~ +140°F) 
Τροφοδοσία  13.8 V DC ±15% (11.7 ~ 16.0 V) 
Μέθοδος γείωσης Αρνητική γείωση 
Ρεύµα Εκποµπή (µέγ.) 11.0 A ή λιγότερο 10.0 A ή λιγότερο 
 Λήψη (χωρίς σήµα) 1.0 A ή λιγότερο 
Σταθερότητα συχνότητας Μέσα ±3 ppm 
∆ιαστάσεις (Π x Υ x Β συµπεριλαµβανοµένων των προβολών) 140 x 55 x 202 mm / 5.51" x 2.16" x 7.95" 
Βάρος 1.2 kg / 2.6 lb 
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Ποµπός ΜΠΑΝΤΑ VHF  ΜΠΑΝΤΑUHF  
Έξοδος τροφοδοσίας High 50 W 35 W 
 Mid Περίπου 10 W 
 Low Περίπου. 5 W 
∆ιαµόρφωση Επαγωγική 
Εσφαλµένες εκποµπές –60 dB ή λιγότερο 
Μέγιστη απόκλιση συχνότητας ±5 kHz 
Παραµόρφωση ήχου (σε 60% διαµόρφωση) 3% ή λιγότερο 
Σύνθετη αντίσταση µικροφώνου 600 Ω 

 
 

∆έκτης ΜΠΑΝΤΑ VHF  ΜΠΑΝΤΑ UHF  
Κύκλωµα ∆ιπλής µετατροπής υπερετεροδυνητικό 
Ενδιάµεση συχνότητα (1η/ 2η) 45.05 MHz/ 455 kHz 58.525 MHz/ 455 kHz 
Ευαισθησία VHF ή UHF µπάντα 0.18 µV ή λιγότερο 
(12 dB SINAD) Υπό VHF ή UHF µπάντα 

(σε λειτουργία VHF/VHF 
ή UHF/UHF ) 

0.28 µV ή λιγότερο 

Επιλεκτικότητα (–6 dB) 12 kHz ή λιγότερο 
Επιλεκτικότητα (–60 dB) 28 kHz ή λιγότερο 
Ευαισθησία φίµωσης 0.1 µV ή λιγότερο 
Έξοδος ήχου (8 Ω, 5% παραµόρφωση) 2 W ή λιγότερο 
Σύνθετη αντίσταση ήχου 8 Ω 

 
Σηµείωση:   Οι προδιαγραφές του δέκτη ισχύουν µόνο όταν γίνεται χρήση της  VHF ή UHF µπάντας  ∆εν ισχύουν για τις υπό  VHF ή UHF µπάντες σε λειτουργία VHF/VHF ή UHF/UHF .. 
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