
 
 
 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (επάνω μέρος και πρόσοψη). 
 
 

 
 
1. Υποδοχή κεραίας. 
Συνδέουμε την κεραία που συνοδεύει τον πομποδέκτη ή οποιαδήποτε άλλη κεραία με ονομαστική 
σύνθετη αντίσταση 50Ω. 
 
2. Υποδοχή για μικρομεγάφωνο (MIC/SP). 
 
3. VOL 
Γυρίζουμε δεξιόστροφα για να ρυθμίσουμε την ένταση της φωνής. Γυρίζουμε αριστερόστροφα για να 
κλείσουμε. 
 
4. Επιλογέας  DIAL. 
Ο εσωτερικός περιστροφικός επιλογέας είναι 20 θέσεων και χρησιμοποιείτε για την επιλογή της 
συχνότητας και ρυθμίσεων του μενού. 
 
5. Οθόνη υγρού κρυστάλλου LCD. 
Απεικονίζει την κατάσταση λειτουργίας του πομποδέκτη. 
 
6. PWR. 
Γυρίζουμε δεξιόστροφα για να ανοίξουμε τον πομποδέκτη, γυρίζουμε αριστερόστροφα για να 
κλείσουμε. 
 
7. Πληκτρολόγιο. 
Οι ρυθμίσεις που γίνονται με αυτό το 16 επαφών πληκτρολόγιο περιγράφονται σε επόμενες σελίδες. 
 
8. Μικρόφωνο. 
Εδώ είναι το μικρόφωνο. 
 
9. Μεγάφωνο. 
Εδώ βρίσκεται το εσωτερικό ηχείο. 
 
10. Ενδεικτικό TX/BUSY. 
Ανάβει πράσινο στην λήψη και κόκκινο στην εκπομπή. 
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ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ (LCD) 
 

 
 
1. Διακόπτης εκπομπής (PTT). 
    Κρατάμε πατημένο για εκπομπή και  
    ελευθερώνουμε για λήψη. 
 
2. Διακόπτης ακρόασης (MONI). 
    Πατάμε για να ακυρώσουμε στιγμιαία  
    τη φίμωση του δέκτη. Για να μείνει  
    μόνιμα ανοιχτό πατάμε πρώτα F/W και  
    μετά MONI. Πατάμε πάλι MONI για  
    να επιστρέψουμε στην κανονική  
    λειτουργία. 
 
3. Θέση τροφοδοσίας (6-16 v-dc). 
     Συνδέουμε τον φορτιστή ή εξωτερική πηγή   
     τροφοδοσίας. Το κεντρικό είναι ο θετικός +  
     πόλος. 

 
4. Άγκιστρο ασφάλισης μπαταρίας. 
    Απελευθερώνουμε για να αφαιρέσουμε την  
    μπαταρία. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ. 
 

 

   

 

   

 

   

  

 

 
ΝΟΥΜΕΡΟ 3 ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΥΠΟ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΑΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ) 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DTMF ΤΟΝΟΙ / ΥΠΟΤΟΝΟΙ 
DCS / CTCSS 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΠΑΤΑΜΕ F/W + ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ) 

ΤΙΠΟΤΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο 3 

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΡΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ) 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

  

 

 
ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ΝΟΥΜΕΡΟ 0 ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

(ΑΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ) 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 
(+ ή -) 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΠΑΤΑΜΕ F/W + ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ) 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο 6 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο 0 

ΤΡΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΗ 

  

  

ΝΟΥΜΕΡΟ 9 ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ VFO ΣΕ 
ΜΝΗΜΕΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΑΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ)  

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΜΝΗΜΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΠΑΤΑΜΕ F/W + ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ) 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο 9 

ΔΙΠΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
(DUAL WATCH) 

ΤΡΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ)  

 
 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΑΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ) 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ VFO 
ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΠΑΝΩ 

ΝΟΥΜΕΡΟ 1 ΝΟΥΜΕΡΟ 2 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΠΑΤΑΜΕ F/W + ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ) 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ VFO 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ  

ΑΛΛΑΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
VFO 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 
DCS / CTCSS 

ΤΡΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ) 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΕΠΑΝΩ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο1 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο 2 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΑΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ) 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ 

ΝΟΥΜΕΡΟ 4 ΝΟΥΜΕΡΟ 5 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΠΑΤΑΜΕ F/W + ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ) 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ARTS 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΤΡΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ) 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 
ΜΝΗΜΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο4 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο5 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΑΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ) 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 ΝΟΥΜΕΡΟ 8 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΠΑΤΑΜΕ F/W + ΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟ) 

ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EPCS 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΤΡΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ) 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο 7

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣTH ΜΝΗΜΗ 
ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Νο 8
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ. 
 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ. 
 
Η παρεχόμενη κεραία προσφέρει ικανοποιητική 
λειτουργία σε όλο το εύρος λειτουργίας του 
πομποδέκτη. Παρ' όλα αυτά για να βελτιώσετε 
την απόδοση σωστό είναι να τοποθετήσετε μία 
κεραία που να αντιστοιχεί ακριβώς στην 
συχνότητα λειτουργίας. 
Για να τοποθετήσετε την κεραία την βιδώνεται 
στην κατάλληλη υποδοχή χωρίς να σφίξετε. 
 
Σημείωση:Δεν εκπέμπουμε ποτέ χωρίς κεραία. 
Όταν βιδώνουμε δεν κρατάμε την κεραία από την 
κορυφή αλλά από την βάση. 
Αν χρησιμοποιούμε εξωτερική κεραία να είμαστε 
σίγουροι ότι ο λόγος στάσιμων κυμάτων είναι 
ίσος ή μικρότερος από 1.5:1. 

 
 
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ. 
 

 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ FNB-80 LI 
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. 
 
Μία τελείως άδεια μπαταρία χρειάζεται γύρω στις δέκα ώρες για μία πλήρη φόρτιση. 
Μην αφήνετε την μπαταρία σε φόρτιση για περισσότερο από 24 ώρες. 
Η υπερφόρτιση μειώνει ή και καταστρέφει τη ζωή της μπαταρίας. 
Ο φορτιστής NC-72B/C είναι κατάλληλος για φόρτιση και όχι για εκπομπή. 
Εάν το μόνο ρεύμα που διαθέτουμε είναι 12~16V DC τότε χρησιμοποιούμε τον E-DC-5B ή E-DC-6  
για φόρτιση της μπαταρίας. 
Κατά την διάρκεια της φόρτισης η οθόνη έχει την ένδειξη CHGING και η ενδεικτική λυχνία ανάβει 
κόκκινη. 
Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί τότε η ένδειξη αλλάζει σε CHGFUL και η λυχνία γίνεται πράσινη. 
 
 

 
 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΟΘΗΚΗΣ FBA-23 
 
Η μπαταριοθήκη FBA-23 μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε ακρόαση και να έχουμε και μία 
υποτυπώδη εκπομπή σε έκτακτη ανάγκη αλλά η διάρκεια εκπομπής έναντι της κανονικής μπαταρίας 
είναι δραματικά μικρότερη και η ισχύς εκπομπής μόνο 300mw ή 50mw. 

 

 
 
 
 
Η μπαταριοθήκη FBA-23 δεν έχει επαφές για 
φόρτιση αλλά ο φορτιστής NC-72B/C, E-DC-5B 
ή E-DC-6  συνδέεται χωρίς πρόβλημα στην 
υποδοχή εξωτερικής τροφοδοσίας. 

 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

 
 
Όταν κατά την διάρκεια της λειτουργίας η τάση της μπαταρίας μειωθεί αρκετά τότε η ένδειξη στην 
οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να την φορτίσουμε. 
Αποφεύγουμε να φορτίζουμε την μπαταρία πριν εμφανιστεί η ένδειξη ότι αυτό είναι απαραίτητο καθώς 
αυτό μπορεί να μειώσει την χωρητικότητα. 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (PACKET TNC). 
 

Ο πομποδέκτης είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί για αποστολή δεδομένων σε δέσμη (packet) με τους 
περισσότερους τερματικούς ελεγκτές (TNC) που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η σύνδεση αυτή είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της υποδοχής του μικροφώνου με τον μετατροπέα CT-91 όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 

 
Το επίπεδο της έντασης του ήχου από τον δέκτη προς τον τερματικό ελεγκτή (TNC) ρυθμίζεται από το 
κουμπί (VOL) του πομποδέκτη όπως ακριβώς και η ένταση της φωνής. 
Η είσοδος από το τερματικό προς τον πομποδέκτη ρυθμίζεται από τον πομποδέκτη μέσω του μενού 
37:MICGAIN. 
Προσέξτε να είναι κλειστά τόσο ο πομποδέκτης όσο και ο τερματικός ελεγκτής έως ότου 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις. 
Όταν λειτουργούμε σε PACKET η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. 
Όταν ολοκληρώσουμε την λειτουργία με το τερματικό επαναφέρουμε το επίπεδο του μικροφώνου στην 
θέση 5 (LVL 5) από το μενού 37:MICGAIN. 
 
ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ. 
 

 
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κατάλληλη κεραία και ότι η μπαταρία είναι στην θέση της   
    και καλά φορτισμένη. 
2. Κρατάμε πατημένο το πορτοκαλί πλήκτρο για ένα δευτερόλεπτο. Ακούγονται δύο ''μπιπ'' και στην  
    οθόνη εμφανίζεται η τάση τροφοδοσίας για δύο δευτερόλεπτα εάν χρησιμοποιούμε την FNB-80LI. 
    Μετά από αυτά τα δύο δευτερόλεπτα η οθόνη δείχνει την συχνότητα λειτουργίας. 
3. Για να κλείσουμε τον πομποδέκτη κρατάμε πάλι πατημένο το πορτοκαλί πλήκτρο. D
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΝΗΣ 

 
 
Δεξιόστροφα δυναμώνει η ένταση και αριστερόστροφα χαμηλώνει. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΙΜΩΣΗΣ 
 
1.  Πατάμε το F/W και μετά το ΜΟΝΙ για να πάμε γρήγορα στο μενού 58:SQL. 
2. Γυρίζουμε το DIAL μέχρι να πάψει να ακούγεται από το μεγάφωνο ο θόρυβος της συχνότητας. Μία 
καλή θέση είναι μεταξύ 1 και 2 για AM  και FM και 2 με 3 για WIDE-FM. 
3. Πατάμε στιγμιαία το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
 
 
1. Πατάμε το BAND(SCN)BND DNκαι 
μετακινούμαστε στις περιοχές λειτουργίας 
προς τα επάνω. 
2. Για να μετακινηθούμε προς τα κάτω 
πατάμε το F/W και μετά το 
BAND(SCN)BND DN. 

  

 
 
 

 

 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ. 
 
1. Διακόπτης επιλογής. 
Γυρίζοντας τον περιστροφικό επιλογέα DIAL 
μετακινούμαστε στις συχνότητες σύμφωνα με τα 
βήματα που έχουμε επιλέξει από το μενού. 
 
Εάν πατήσουμε το F/W στιγμιαία και μετά 
γυρίσουμε το DIAL οι συχνότητες αλλάζουν με 
βήματα του 1 MHz.  
 
2. Απευθείας εισαγωγή συχνότητας. 
Για να εισάγουμε μία συχνότητα απευθείας απλά πατάμε τα αντίστοιχα νούμερα από το πληκτρολόγιο. 
 
Παράδειγμα: Για 146.560 MHz πατάμε 1=>4=>6=>5=>6=>0 
                      Για 146.5625 MHz πατάμε 1=>4=>6=>5=>6=>2=>5 
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3. Αυτόματη ανίχνευση (scanning). 
 
Από το VFO κρατάμε πατημένο για ένα 
δευτερόλεπτο το BAND(SCN)BND DN και 
γυρίζουμε το DIAL ενώ συνεχίζουμε να κρατάμε 
το BAND(SCN)BND DN για να επιλέξουμε το 
εύρος μέσα στο οποίο θα μετακινείτε η αυτόματη 
ανίχνευση. Μόλις ελευθερώσουμε το 
BAND(SCN)BND DN η ανίχνευση ξεκινάει προς 
τα επάνω. Η ανίχνευση σταματάει μόλις εντοπίσει 
ένα σήμα αρκετά δυνατό ώστε να περνάει το 
επίπεδο φίμωσης και ξεκινάει πάλι σύμφωνα με 
τον τρόπο επανεκκίνησης που έχουμε επιλέξει 
από το μενού και περιγράφεται σε επόμενο 
κεφάλαιο. 
Αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση της 
ανίχνευσης γυρίζουμε το DIAL ένα κλικ 
αντίθετα. Πατώντας στιγμιαία το PTT έχει σαν 
αποτέλεσμα να ακυρωθεί η λειτουργία της 
αυτόματης ανίχνευσης. 

 
 
 
 

 

 
ΕΚΠΟΜΠΗ. 
 
1. Πατάμε το πλήκτρο PTT και μιλάμε με 
κανονική ένταση φωνής 10 εκατοστά από το 
μικρόφωνο που είναι στην επάνω αριστερή 
πλευρά του πλέγματος του μεγαφώνου. 
Θα παρατηρήσετε ότι κατά την διάρκεια της 
εκπομπής η ενδεικτική λυχνία BUSY/TX ανάβει 
με κόκκινο χρώμα. 
2. Ελευθερώνουμε το ΡΤΤ για να επιστρέψουμε 
σε λήψη. 
3. Κατά την διάρκεια της εκπομπής η ένδειξη της 
ισχύος εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. 

  

 
 
Αλλαγή ισχύος εκπομπής. 
 
 

 
  

1. Πατάμε το F/W και μετά το  LK TXPO για να δούμε την ισχύ που έχουμε ρυθμίσει. 
2. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από την στιγμή που ελευθερώσαμε το πλήκτρο  LK TXPO το πατάμε 
πάλι επαναλαμβανόμενα για να επιλέξουμε άλλο επίπεδο ισχύος. 
3. Πατάμε το F/W και μετά το  LK TXPO όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξουμε την ισχύ εξόδου 
που θέλουμε. 
 
Αλλαγή έντασης μικροφώνου (Gain). 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 0SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 37:MCGAIN. 
3. Πατάμε το 0SET στιγμιαία. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την επιθυμητή ένταση. 
5. Κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το 0SET για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική 
λειτουργία. 
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Λήψη ραδιοφωνικών εκπομπών Α.Μ. 
 
1. Πατάμε το BAND(SCN)BND DN ή το F/W ακολουθούμενο από το BAND(SCN)BND DN όσες 
φορές χρειάζεται μέχρι να δούμε στην οθόνη την περιοχή συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την συχνότητα που θέλουμε. 
3. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το πληκτρολόγιο για να εισάγουμε απ'ευθείας την συχνότητα 
που θέλουμε. 
 
Λήψη ραδιοφωνικών εκπομπών F.M. και ήχου T.V. 
 
Ενεργοποίηση F.M. 
 
1. Πατάμε το BAND(SCN)BND DN ή το F/W ακολουθούμενο από το BAND(SCN)BND DN όσες 
φορές χρειάζεται μέχρι να δούμε στην οθόνη την περιοχή συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την συχνότητα που θέλουμε. Τα βήματα μετακίνησης για τα W-FM 
είναι 100 kHz. 
 
Ενεργοποίηση λήψης ήχου VHF ή UHF TV. 
 
1. Πατάμε το BAND(SCN)BND DN ή το F/W ακολουθούμενο από το BAND(SCN)BND DN όσες 
φορές χρειάζεται μέχρι να δούμε στην οθόνη την περιοχή συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την συχνότητα που θέλουμε. 
 
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. 
 
Οι διαθέσιμοι συνδυασμοί κλειδώματος είναι οι ακόλουθοι: 
KEY: Μόνο τα πλήκτρα της πρόσοψης κλειδώνουν. 
DIAL: Μόνο ο περιστροφικός επιλογέας DIAL κλειδώνει. 
K+D: Κλειδώνουν τα πλήκτρα της πρόσοψης και ο περιστροφικός επιλογέας. 
PTT: Κλειδώνει ο διακόπτης της εκπομπής ΡΤΤ. 
P+K: Κλειδώνουν τα πλήκτρα της πρόσοψης και ο διακόπτης της εκπομπής ΡΤΤ. 
P+D: Κλειδώνει ο περιστροφικός επιλογέας DIAL και ο διακόπτης της εκπομπής ΡΤΤ. 
ALL: Κλειδώνουν όλα τα ανωτέρω. 
 
Για να κλειδώσουμε μερικά ή όλα τα κουμπιά και τα πλήκτρα ακολουθούμε την επόμενη διαδικασία: 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 35:LOCK. 
3. Πατάμε το 0SET στιγμιαία. 
4. Γυρίζουμε το DIAL κάνοντας την επιλογή μας. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Για να ενεργοποιήσουμε το κλείδωμα κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το  LK TXPO. 
Ένα λουκέτο εμφανίζεται στην οθόνη. 
Για να ακυρώσουμε επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 9:BP LVL. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τη θέση που θέλουμε. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Για να ακυρώσουμε τους ήχους: 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 7:BEEP. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τη θέση OFF. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για να ενεργοποιήσουμε πάλι τους ήχους επιλέγουμε ON στο βήμα 4. D
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ. 
 
Τρεις είναι οι διαθέσιμες επιλογές: 
KEY Mode: Με κάθε ενέργεια φωτίζεται για 5-δευτερόλεπτα-η-οθόνη-και το πληκτρολόγιο. 
CONT Mode: Φωτίζεται συνέχεια η οθόνη και το πληκτρολόγιο. 
OFF Mode: Kλείνει τον φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου  
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 33:LAMP. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL κάνοντας την επιλογή μας. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ. 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 1 STEP. Είναι ο γρήγορος τρόπος για να πάμε στο μανού 61:STEP. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας βήμα. 
3. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕΚΤΗ. 
 
Ο πομποδέκτης αλλάζει αυτόματα τύπο διαμόρφωσης ανάλογα με την περιοχή λειτουργίας. Αν όμως 
για κάποιο λόγο θέλουμε να αλλάξουμε διαμόρφωση τότε πατάμε το MODE SP S SQ TYP. 
Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 
AUTO: Αλλάζει αυτόματα ανάλογα την περιοχή λειτουργίας. 
FM:Η πιο κοινή διαμόρφωση για επικοινωνία στα VHF και UHF. 
WFM:Για λήψη ραδιοφωνικών σταθμών FM. 
AM: Για λήψη ραδιοφωνικών σταθμών AM. 
 
ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΣΗΜΑ (RF SQL). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 50:RF SQL. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S9+, ή OFF 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 16:DC VLT. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Κρατάμε πατημένο το 0 SET  δύο δευτερόλεπτα για επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ. 
 
Συχνότητα εισόδου. 
 
Η διαφορά της συχνότητας για την είσοδο στον αναμεταδότη έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο και 
είναι για τους 144MHz 600KHz και για τους 430MHz 1.6ΜΗz, 7.6MHz ή 5MHz για την αμερικάνικη 
έκδοση. 
Ανάλογα με την περιοχή συχνοτήτων που λειτουργούμε η διαφορά μπορεί να είναι προς τα επάνω (+) 
ή προς τα κάτω (-) από την συχνότητα εξόδου. 
 
Αυτόματη επιλογή συχνότητας εισόδου (ARS). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 4: ARS 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. D
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Χειροκίνητη επιλογή συχνότητας εισόδου. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά 6RPT.Είναι ένας γρήγορος τρόπος να πάμε στο μενού 51:rpt. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας -RPT, +RPT ή SIMP. 
3. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Αλλαγή της προκαθορισμένης συχνότητας εισόδου. 
 
1. Ρυθμίζουμε τον πομποδέκτη στην περιοχή που θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή (144 ή 430). 
2. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
3. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 56: SHIFT. 
4. Πατάμε το 0 SET. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τη διαφορά που θέλουμε. 
6. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Έλεγχος της συχνότητας εισόδου. 
 
Πολλές φορές είναι χρήσιμο να ελέγξουμε αν κάποιος σταθμός ακούγεται σε εμάς απ'ευθείας από την 
συχνότητα εισόδου πριν τον αναμεταδότη. 
Για να ελέγξουμε την συχνότητα εισόδου πατάμε HM/RV EMG R/H και πατάμε πάλι για να 
επιστρέψουμε. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΤΟΝΟΥΣ (CTCSS). 
 
1. Πατάμε F/W και μετά MODE SP S SQ TYP. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ΤΟΝΕ. 
3. Γυρίζοντας το DIAL ένα ακόμη κλικ στο βήμα 2 έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη TSQL. Η ένδειξη TSQL σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένη η φίμωση με υπότονο και ο δέκτης 
θα ανοίξει μόνο όταν δεχτεί ένα σήμα με τον ίδιο υπότονο. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλουμε να 
κρατήσουμε τον δέκτη μας ήσυχο μέχρι να μας καλέσει κάποιος συγκεκριμένος σταθμός. 
4. Αφού κάνουμε την επιλογή μας πατάμε το PTT για αποθήκευση. 
5. Πατάμε το F/W και μετά το 2 CODE. 
6. Γυρίζουμε το DIAL μέχρι την οθόνη να εμφανιστεί ο τόνος που θέλουμε. 
7. Όταν κάνουμε την επιλογή μας πατάμε το 2 CODE για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική 
λειτουργία. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ (DCS). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 1 SQ TYP. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας DCS. 
3. Πατάμε το ΡΤΤ. 
4. Πατάμε το F/W και μετά το 2 CODE. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον κατάλληλο τόνο. 
6. Όταν κάνουμε την επιλογή μας πατάμε F/W για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική 
λειτουργία. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΥΠΟΤΟΝΟΙ (HZ) 

67.0 69.3 71.9 74.4 77.0 79.7 

82.5 85.4 88.5 91.5 94.8 97.4 

100.0 103.5 107.2 110.9 114.8 118.8 

123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2 

151.4 156.7 159.8 162.2 165.5 167.9 

171.3 173.8 177.3 179.9 183.5 186.2 

189.9 192.8 196.6 199.5 203.5 206.5 

210.7 218.1 225.7 229.1 233.6 241.8 

250.3 254.1 - - - - 
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ. 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 0 SET.  
2. Γυρίζουμε το DIAL  στο μενού 18: DCS RV. 
3. Πατάμε το  0 SET και γυρίζουμε το DIAL στη θέση ENABLE. 
4. Όταν κάνουμε την επιλογή μας πατάμε PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική 
λειτουργία. 
5. Θυμηθείτε να ρυθμίσετε πάλι στη θέση DISABLE όταν ολοκληρώσετε. 
 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔOΠΟΙΗΣΗ ΜΕ CTCSS / DCS. 
 
1. Ρυθμίζουμε τον πομποδέκτη για λειτουργία με T SQL ή DCS. 
2. Ρυθμίζουμε την συχνότητα λειτουργίας. 
3. Πατάμε το F/W και μετά 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το μενού 8: BELL. 
5. Πατάμε το 0 SET. 
6. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον αριθμό των χτυπημάτων (οι επιλογές είναι: 1 , 3, 5 ή 8). 
7. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΝΟΥ. 
 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν γνωρίζουμε τον ψηφιακό τόνο ή τον υπότονο του αναμεταδότη και 
πρέπει να ρυθμίσουμε τον πομποδέκτη να τον ανιχνεύσει μόνος του. 
Για να το κάνουμε αυτό πρέπει 1. Να γνωρίζουμε αν ο αναμεταδότης χρησιμοποιεί ψηφιακούς τόνους    
                                                        ή υπότονους. 
                                                    2. Ότι αρκετοί αναμεταδότες δεν περνάνε στην έξοδο τους τόνους. 
1. Ρυθμίζουμε τον πομποδέκτη για λειτουργία σε ψηφιακούς τόνους ή υπότονους. 
2. Πατάμε το F/W και μετά το 2 CODE. 
3. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το BAND(SCN)BND DN. 
4. Μόλις ο πομποδέκτης ανιχνεύσει τον σωστό κωδικό σταματάει. Πατάμε το BAND(SCN)BND DN 
για να κλειδώσουμε τον κωδικό και πατάμε F/W για επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΝΟΥ/ΥΠΟΤΟΝΟΥ. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 58:SPLIT 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΤΟΝΟΙ (DCS) 

023 025 026 031 032 036 043 047 051 053 

054 065 071 072 073 074 114 115 116 122 

125 131 132 134 143 145 152 155 156 162 

165 172 174 205 212 223 225 226 243 244 

245 246 251 252 255 261 263 265 266 271 

274 306 311 315 325 331 332 343 346 351 

356 364 365 371 411 412 413 423 431 432 

445 446 452 454 455 462 464 465 466 503 

506 516 523 526 532 546 565 606 612 624 

627 631 632 654 662 664 703 712 723 731 

732 734 743 754 - - - - - - 
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Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία και πατήσουμε το F/W ακολουθούμενο από το MODE 
SP S SQ TYP τότε εμφανίζονται τα ακόλουθα: 
D CODE : Κωδικοποίηση ψηφιακού τόνου DCS. 
T DCS: Κωδικοποίηση υπότονου CTCSS και αποκωδικοποίηση ψηφιακού τόνου DCS. 
D TONE: Κωδικοποίηση ψηφιακού τόνου DCS και αποκωδικοποίηση υπότονου CTCSS. 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΝΟΥ 1750 Hz. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 36: M/T-CL. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας T-CALL 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΜΝΗΜΕΣ. 
 
Ο πομποδέκτης αυτός διαθέτει ένα μεγάλο συνδυασμό συστημάτων μνήμης που χωρίζονται ως εξής: 
. Κανονικά κανάλια μνήμης που χωρίζονται σε: 
     O. 900 κανονικά κανάλια μνήμης αριθμημένα από 1 ~ 900. 
     O. 99 κανάλια εξαίρεσης από την αυτόματη αναζήτηση (SKIP). 
     O. 50 Ζεύγη οριοθέτησης άκρων για την αυτόματη αναζήτηση με την ένδειξη από L01/U01 έως  
          L50/U50. 
    O. 24 Τράπεζες μνήμης αριθμημένες από BANK 1 έως BANK 24. Κάθε τράπεζα μπορεί να   
          περιλαμβάνει έως και 100 κανονικά και ειδικά κανάλια μνήμης. 
. Ειδικά κανάλια μνήμης που χωρίζονται σε: 
     Ο. Α κανάλι κινδύνου αυτόματης αποστολής ταυτότητας. 
     Ο. 10 κανάλια αμέσου επιλογής. 
     Ο. 10 κανάλια δελτίων καιρού.     
     Ο. 89 κανάλια ραδιοφωνικών σταθμών μεσαίων/βραχέων κυμάτων. 
     Ο. 281 κανάλια ναυτιλίας VHF. 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
1. Ενώ βρισκόμαστε σε λειτουργία VFO επιλέγουμε την επιθυμητή συχνότητα την διαφορά (+ / -)για 
λειτουργία σε αναμεταδότη, τον ψηφιακό τόνο ή τον υπότονο και την ισχύ εκπομπής. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το F/W. 
3. Μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα πρέπει να επιλέξουμε γυρίζοντας το DIAL σε ποιο κανάλι μνήμης θα  
γίνει η αποθήκευση διαφορετικά ο πομποδέκτης επιλέγει το αμέσως επόμενο ελεύθερο κανάλι. 
4. Πατάμε το F/W για αποθήκευση. 
5. Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση ο πομποδέκτης επιστρέφει στο VFO και συνεχίζουμε την 
διαδικασία αποθήκευσης. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ODD SPLIT). 
 
1. Πρώτα αποθηκεύουμε σε ένα κανάλι μνήμης την συχνότητα λήψης (την έξοδο του αναμεταδότη). 
2. Μετά επιλέγουμε την συχνότητα εκπομπής (την είσοδο του αναμεταδότη) και κρατάμε πατημένο για  
    ένα δευτερόλεπτο το F/W. 
3. Μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα από την στιγμή που ελευθερώσαμε το F/W γυρίζουμε το DIAL  
    επιλέγοντας το ίδιο κανάλι με την συχνότητα λήψης. 
4. Κρατάμε πατημένο το ΡΤΤ και ταυτόχρονα πατάμε και το F/W μία φορά. Ελευθερώνουμε το ΡΤΤ 
και η διαδικασία αποθήκευσης έχει ολοκληρωθεί. 
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ. 
 
1. Ενώ είμαστε σε VFO πατάμε V/M DW MT. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο κανάλι που θέλουμε. 
3. Για να επιστρέψουμε στο VFO πατάμε το V/M DW MT. 
Όταν είμαστε στις μνήμες ένας εύκολος τρόπος είναι να πληκτρολογήσουμε τον αριθμό της μνήμης 
που θέλουμε να πάμε και μετά να πατήσουμε το V/M DW MT. 
Παράδειγμα: για να πάμε στο κανάλι 14 πατάμε 1=>4=> V/M DW MT. 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. 
 
1. Επιλέγουμε το κανάλι στο οποίο θέλουμε να δώσουμε όνομα. 
2. Πατάμε το F/W  και μετά το 0 SET. 
3. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 40:NM SET. 
4. Πατάμε το 0 SET. 
5. Γυρίζοντας το DIAL επιλέγουμε το πρώτο ψηφίο. 
6. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP. 
7. Αν κάνουμε κάποιο λάθος πατάμε το BAND SCN BND DN και εισάγουμε το σωστό. 
8. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5 έως 7όσες φορές χρειάζεται (6 συνολικά χαρακτήρες είναι 
διαθέσιμοι. 
9. Όταν ολοκληρώσετε την ονομασία με λιγότερα από 6 ψηφία κρατάμε πατημένο το O SET. 
10. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ. 
 
1. Επιλέγουμε τη λειτουργία σε μνήμες και την μνήμη που θέλουμε. 
2. Πατάμε το F/W και μετά  0 SET. 
3. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 39:NAME. 
4. Πατάμε το 0 SET. 
5. Γυρίζουμε το DIAL στο ALPHA.  
6. Πατάμε το ΡΤΤ. 
Για να ακυρώσουμε την ένδειξη της ονομασίας επιλέγουμε FREQ στο βήμα 5. 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ. 
 
1. Επιλέγουμε το κανάλι της μνήμης που θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. 
2. Πατάμε το F/W και μετά το V/M DW MT. 
3. Γυρίζουμε το DIAL και παρατηρούμε ότι μετακινούμαστε στην συχνότητα όπως εάν 
λειτουργούσαμε σε VFO. D
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4. Αν θελήσουμε να επιστρέψουμε στην αρχική συχνότητα πατάμε πάλι το V/M DW MT. 
5. Αν τη νέα συχνότητα θελήσουμε να την αποθηκεύσουμε σε κάποιο νέο κανάλι μνήμης κρατάμε 
πατημένο ένα δευτερόλεπτο το F/W. Ο επεξεργαστής του πομποδέκτη θα αποθηκεύσει την συχνότητα 
στο επόμενο κενό κανάλι μνήμης. Έπειτα πατάμε πάλι F/W. 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗ ΣΕ VFO. 
 
1. Επιλέγουμε το κανάλι της μνήμης που θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. 
2. Πατάμε το F/W και μετά το V/M DW MT. Μετά πατάμε τοF/W ακολουθούμενο από το  LK 
TXPO. 
 
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΜΝΗΜΗΣ. 
 
1. Πατάμε το V/M DW MT για να επιλέξουμε την λειτουργία σε μνήμες. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το F/W και μετά γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την μνήμη 
που θέλουμε να κρύψουμε. 
3. Πατάμε στιγμιαία το  LK TXPO. Η οθόνη μετακινείτε στην μνήμη 1. 
4. Για να ακυρώσουμε την απόκρυψη ενός καναλιού επαναλαμβάνουμε την διαδικασία: κρατάμε 
πατημένο ένα δευτερόλεπτο το F/W, γυρίζουμε το DIAL στο κανάλι που θα εμφανίσουμε και πατάμε 
το  LK TXPO. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΗΜΗΣ. 
Αυτή είναι μία ειδική μνήμη που είναι διαθέσιμη άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού. (Μία για κάθε 
περιοχή λειτουργίας). Αυτές οι μνήμες δεν εμφανίζονται μαζί με τις κανονικές μνήμες. Μπορείτε εάν 
θέλετε να αποθηκεύσετε τις συχνότητες της αρεσκείας σας ακριβώς όπως θα προγραμματίζατε ένα 
κανονικό κανάλι μνήμης. 
1. Αλλάζουμε τις ρυθμίσεις στο μενού 28: HM/RV από REV σε HOME. 
2. Επιλέγουμε τη συχνότητα, τον ψηφιακό τόνο ή υπότονο και την ισχύ εκπομπής. 
3. Κρατάμε πατημένο το F/W ένα δευτερόλεπτο. 
4. Όσο ο αριθμός της μνήμης αναβοσβήνει πατάμε το HM/RV EMG R/H. 
5. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και στις άλλες περιοχές λειτουργίας. 
6. Για να ανακαλέσουμε ένα προσωπικό κανάλι μνήμης απλά πατάμε το HM/RV EMG R/H 
ανεξάρτητα αν είμαστε σε VFO ή μνήμες. 
 
Αυτά είναι τα αρχικά κανάλια από τον κατασκευαστή. 

 

 
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΝΗΜΗΣ. 
 
Ο μεγάλος αριθμός καναλιών μνήμης που είναι διαθέσιμος από τον πομποδέκτη θα ήταν άχρηστος εάν 
δεν υπήρχε ένας σωστός τρόπος διαχείρισης. Ευτυχώς όμως ο πομποδέκτης διαθέτει είκοσι τράπεζες 
μνήμης για να τις χωρίσουμε σε κατηγορίες. Η είσοδος στις τράπεζες γίνεται απλά με το πάτημα του 
BAND SCN BAND DN. 
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Περίληψη καναλιών μνήμης σε μία τράπεζα. 
 
1. Επιλέγουμε το κανάλι της μνήμης που θα προσθέσουμε σε τράπεζα. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το F/W και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την  τράπεζα. 
(από b 1 έως b 24). 
3. Κρατάμε πατημένο το F/W ένα δευτερόλεπτο και μετά πληκτρολογούμε 1101 για την τράπεζα b 1 
έως 1124 για την τράπεζα b 24. 
4. Πατάμε το F/W για να αποθηκεύσουμε τη μνήμη στην τράπεζα. 
 
α) Μπορούμε να συμπεριλάβουμε μία μνήμη σε πολλές τράπεζες. 
β) Τα κανάλια οριοθέτησης περιοχών δεν μπορούν να περιληφθούν σε τράπεζες. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΆΠΕΖΑΣ. 
 
1. Πατάμε το V/M DW MT αν χρειάζεται για να μετακινηθούμε σε μνήμες. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το BAND SCN BAND DN. 
3. Πατάμε το F/W ακολουθούμενο από το BAND SCN BAND DN και γυρίζουμε το DIAL 
επιλέγοντας την  τράπεζα. (από b 1 έως b 24). 
4. Πατάμε το BAND SCN BAND DN. Τώρα θα παρατηρήσετε ότι γυρίζοντας το DIAL 
μετακινούμαστε μόνο στις μνήμες της συγκεκριμένης τράπεζας. 
5. Για να μετακινηθούμε σε άλλη τράπεζα πατάμε το F/W ακολουθούμενο από το BAND SCN BAND 
DN και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την νέα τράπεζα. Μετά πατάμε το BAND SCN BAND DN 
6. Για να φύγουμε από τις τράπεζες απλά πατάμε το BAND SCN BAND DN και στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη MEMORY. 
 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ. 
 
1. Επιλέγουμε το κανάλι που θα αφαιρέσουμε. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το F/W και μετά πατάμε το  LK TXPO. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το μενού 10: BNK MN. 
3. Πατάμε το 0 SET και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την τράπεζα της οποίας θα αλλάξουμε το 
όνομα. 
4. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το πρώτο ψηφίο. 
6. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP για να μετακινηθούμε στο επόμενο ψηφίο. 
7. Αν κάνουμε κάποιο λάθος πατάμε BAND SCN BAND DN και επιλέγουμε το σωστό. 
8. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5 έως 7 μέχρι να ολοκληρώσουμε την ονομασία. Συνολικά 6 
χαρακτήρες μας επιτρέπονται. 
9. Όταν ολοκληρώσουμε πατάμε 0 SET. 
10. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (DMR). 
 
Αυτά τα κανάλια μπορούν να επιλεγούν άμεσα από τα πλήκτρα 1 έως 9 του πληκτρολογίου. 
 
Αποθήκευση. 
 
1. Επιλέγουμε τη συχνότητα, τον ψηφιακό τόνο ή υπότονο και την ισχύ εκπομπής. 
2. Κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην θέση που θέλουμε να 
αποθηκεύσουμε τα δεδομένα (από 0 έως 9). 
3. Εξακολουθούμε να είμαστε στην κανονική λειτουργία έτσι συνεχίζουμε την αποθήκευση και για τις 
υπόλοιπες θέσεις. 
 
Επιλογή. 
 
1. Κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο P DMR. D
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2. Πατάμε το πλήκτρο 0 έως 9 που αντιστοιχεί στη θέση που θέλουμε να επιλέξουμε. 
3. Αφού κάνουμε την επιλογή μας γυρίζοντας το DIAL μετακινούμαστε στις συχνότητες σαν να 
ήμασταν σε VFO. 
4. Αν θέλουμε να περάσουμε την νέα συχνότητα στην θέση της αρχικής κρατάμε πατημένο δύο 
δευτερόλεπτα το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην αρχική μνήμη. 
5. Για να βγούμε από την λειτουργία αυτή κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο 

 

 
 
 
ΜΝΗΜΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ/ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 
 
1. Πατάμε F/W  και μετά 9 SP BNK. 
2. Πατάμε BAND SCN BND DN για να επιλέξουμε RADIO. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας οποιοδήποτε από τους 89 διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς. 
4. Για να δούμε την συχνότητα πηγαίνουμε στο μενού 36: NAME και επιλέγουμε FREQ. 
5. Για να επιστρέψουμε σε κανονική λειτουργία πατάμε  V/M DW MT ή F/W ακολουθούμενο από το 
9 SP BNK. 
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙΡΟΥ(Αμερικάνικη έκδοση). 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 9 SP BNK. 
2. Πατάμε BAND SCN BND DN 
επιλέγοντας WX CH, 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας κανάλι. 
4. Για να ενεργοποιήσουμε την αυτόματη 
ανίχνευση πατάμε το ΡΤΤ.  
5. Για να επανέλθουμε σε κανονική 
λειτουργία πατάμε το V/M DW MT, ή 
πατάμε  F/W ακολουθούμενο από το 9 SP 
BNK.  
 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. 
 
Σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων όπως ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες κ.λ.π. ή εθνική 
υπηρεσία ωκεανών και ατμόσφαιρας μεταδίδει έκτακτο δελτίο καιρού συνοδευόμενο από τόνο 1050 
Hz σε ένα από τα κανάλια αυτά. 
Υπάρχει αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο. 
 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ VHF. 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 9 SP BNK. 
2. Πατάμε BAND SCN BND DN επιλέγοντας MARINE. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα 280 διαθέσιμα κανάλια. 
4. Για να επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία πατάμε το V/M DW MT, ή πατάμε  F/W 
ακολουθούμενο από το 9 SP BNK. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. 
 
Ο πομποδέκτης είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ανιχνεύει αυτόματα συνομιλίες και εκπομπές που 
γίνονται μόνο σε μνήμες, σε ολόκληρη την περιοχή λειτουργίας του, ή μόνο σε ένα μέρος αυτής. 
Ο τρόπος λειτουργίας της αυτόματης αναζήτησης είναι βασικά ίδιος πρέπει όμως πριν ξεκινήσετε να 
επιλέξετε τον τρόπο επανεκκίνησης που σας εξυπηρετεί καλύτερα. 
 
Επιλογή επανεκκίνησης. 
 
Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές: 
3 SEC/5 SEC/ 10 SEC: Σε αυτή την επιλογή η αναζήτηση σταματάει για 3, 5 ή 10 δευτερόλεπτα και   
                                       μετά ξεκινάει πάλι. 
BUSY:  Σε αυτή την επιλογή η αναζήτηση σταματάει για όσο χρόνο υπάρχει σήμα. 
HOLD:  Σε αυτή την επιλογή η αναζήτηση σταματάει μέχρι να δώσουμε πάλι εντολή  
              επανεκκίνησης. 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 49:RESUME. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον τρόπο επανεκκίνησης. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 Η αρχική ρύθμιση είναι 5 SEC. 
 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ VFO. 
 
1. Πατάμε V/M DW MT  για να επιλέξουμε την λειτουργία σε VFO. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το BAND SCN BND DN και ενώ συνεχίζουμε να το κρατάμε 
πατημένο γυρίζουμε το DIAL  επιλέγοντας το εύρος μέσα στο οποίο θα κινείτε η αυτόματη ανίχνευση. 
Οι διαθέσιμες επιλογές είναι συν-πλην 1MHz, 2MHz, 5MHz, ALL, PMS-X και BAND.Στις επιλογές  
1MHz, 2MHz και 5MHz η αυτόματη αναζήτηση θα μετακινείται ανάμεσα σε αυτό το εύρος. 
ALL:     Η ανίχνευση ελέγχει όλο το εύρος. 
PMS-X: Η ανίχνευση ελέγχει συχνότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. 
BAND:  Η ανίχνευση ελέγχει τις συχνότητες που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη περιοχή. 
3. Ελευθερώνουμε το BAND SCN BND DN και η ανίχνευση ξεκινάει. 
4. Μόλις η αναζήτηση εντοπίσει ένα σήμα αρκετά δυνατό ώστε να ξεπερνάει το επίπεδο φίμωσης 
(SQL) σταματάει. 
5. Ξεκινάει πάλι σύμφωνα με την επιλογή επανεκκίνησης που έχουμε κάνει. 
6. Για να ακυρώσουμε την αυτόματη ανίχνευση πατάμε το ΡΤΤ ή το V/M DW MT. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΙΜΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. 
 
1. Ενώ έχουμε ενεργοποιήσει την αυτόματη ανίχνευση πατάμε F/W και μετά το MONI. Η ένδειξη S 1,   
    2 ή 3 εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από την συχνότητα. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το επίπεδο φίμωσης. 
3. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ VFO. 
 
Εάν η αυτόματη αναζήτηση σταματάει συνέχεια σε κάποια συχνότητα που δεν μας ενδιαφέρει ή που 
έχει αυξημένο θόρυβο μπορούμε προσωρινά να την εξαιρέσουμε από την αναζήτηση. 
1. Την στιγμή που σταματάει η αυτόματη ανίχνευση στην συχνότητα που θέλουμε να εξαιρέσουμε 
πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το F/W και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ένα κανάλι από το 901 έως 
το 999. Ο μικροεπεξεργαστής του πομποδέκτη επιλέγει το αμέσως επόμενο ελεύθερο κανάλι. Όποιο 
αναβοσβήνει ο αριθμός, είναι ελεύθερο. 
Ο πομποδέκτης διαθέτει 99 τέτοια κανάλια. 
Για να επαναφέρουμε μία συχνότητα  κάνουμε τα ακόλουθα: 
1. Πατάμε V/M DW MT εάν χρειάζεται για να επιλέξουμε τη λειτουργία σε μνήμες. 
2. Πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το F/W και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το κανάλι που θα 
επαναφέρουμε. 
3. Πατάμε το LK TXPO για να σβήσουμε από τη μνήμη εξαίρεσης την συχνότητα αυτή. 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ. 
 
1. Πατάμε V/M DW MT  για να επιλέξουμε την λειτουργία σε μνήμες. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το BAND SCN BND DN και ενώ συνεχίζουμε να το κρατάμε 
πατημένο γυρίζουμε το DIAL  επιλέγοντας τον τρόπο ανίχνευσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: ALL 
CH, TAG 1, TAG 2, BAND και  PMS-X. 
ALL CH: Ανιχνεύει όλες τις μνήμες. 
TAG 1: Ανιχνεύει τις μνήμες που το πρώτο νούμερο είναι ίδιο με την μνήμη από όπου ξεκινήσαμε. 
TAG 2: Ανιχνεύει τις μνήμες που το πρώτο και δεύτερο νούμερο είναι ίδιο με την μνήμη από όπου   
             ξεκινήσαμε. 
BAND: Ανιχνεύει τις μνήμες που είναι στην ίδια περιοχή λειτουργίας με αυτή που ξεκινήσαμε. 
PMS-X: Ανιχνεύει τις μνήμες που είναι ανάμεσα στα ζεύγη οριοθέτησης περιοχής (Υπάρχει αναφορά  
              σε επόμενο κεφάλαιο). 
3. Ελευθερώνουμε το BAND SCN BND DN και η αυτόματη ανίχνευση ξεκινάει. 
4. Όπως και στο VFO μόλις η αναζήτηση εντοπίσει ένα σήμα αρκετά δυνατό ώστε να ξεπερνάει το  
    επίπεδο φίμωσης (SQL) σταματάει. Ξεκινάει πάλι σύμφωνα με την επιλογή επανεκκίνησης που  
    έχουμε κάνει. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια μνήμης που να συμφωνούν με την επιλογή που  
    έχουμε κάνει στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη MS ERR. 
5. Για να ακυρώσουμε την αυτόματη ανίχνευση πατάμε το ΡΤΤ ή το V/M DW MT. 
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. 
 
Εάν η αυτόματη αναζήτηση σταματάει συνέχεια σε κάποια μνήμη λόγω θορύβου, παρεμβολής ή που 
δεν μας ενδιαφέρει μπορούμε προσωρινά να την εξαιρέσουμε από την αναζήτηση. 
Μόλις η ανίχνευση σταματήσει σε αυτό το κανάλι πατάμε το F/W ακολουθούμενο από το 5 SKIP. 
Η αυτόματη ανίχνευση θα ξεκινήσει πάλι αλλά αυτή τη φορά το κανάλι που εξαιρέσαμε με αυτό τον 
τρόπο δεν θα είναι στη λίστα ανίχνευσης. 
1. Επιλέγουμε την μνήμη που θέλουμε να εξαιρείται από την αυτόματη ανίχνευση. 
2. Πατάμε F/W και μετά 0 SET. 
3. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 57: SKIP. 
4. Πατάμε 0 SET. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας SKIP. 
6. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ. 
 
1. Επιλέγουμε τη μνήμη που θα προσθέσουμε στην λίστα. 
2. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
3. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 57:SKIP. 
4. Πατάμε 0 SET. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ONLY. 
6. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
7. Για να αφαιρέσουμε ένα κανάλι από την λίστα  επιλέγουμε OFF στο βήμα 5. 
 
Ενεργοποίηση. 
 
1. Πατάμε V/M DW MT  για να επιλέξουμε την λειτουργία σε μνήμες. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας όποιο κανάλι έχει δίπλα του το σύμβολο  να αναβοσβήνει. 
3. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το BAND SCN BND DN και ενώ συνεχίζουμε να το κρατάμε  
    πατημένο γυρίζουμε το DIAL  επιλέγοντας τον τρόπο ανίχνευσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:  
    ALL CH, TAG 1, TAG 2, BAND και  PMS-X. 
    ALL CH: Ανιχνεύει όλες τις μνήμες. 
    TAG 1: Ανιχνεύει τις μνήμες που το πρώτο νούμερο είναι ίδιο με την μνήμη από όπου ξεκινήσαμε. 
    TAG 2: Ανιχνεύει τις μνήμες που το πρώτο και δεύτερο νούμερο είναι ίδιο με την μνήμη από όπου   
                 ξεκινήσαμε. 
    BAND: Ανιχνεύει τις μνήμες που είναι στην ίδια περιοχή λειτουργίας με αυτή που ξεκινήσαμε. 
    PMS-X: Ανιχνεύει τις μνήμες που είναι ανάμεσα στα ζεύγη οριοθέτησης περιοχής (Υπάρχει   
                  αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο). 
4. Ελευθερώνουμε το BAND SCN BND DN και η αυτόματη ανίχνευση ξεκινάει. Μόνο οι μνήμες με    
    το σύμβολο  δίπλα τους θα περιλαμβάνονται στην λίστα αυτόματης ανίχνευσης. D
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΝΗΜΗΣ. 
 
1. Πατάμε V/M DW MT  για να επιλέξουμε την λειτουργία σε μνήμες. 
2. Πατάμε το F/W ακολουθούμενο από το BAND SCN BND DN. 
3. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την τράπεζα που θέλουμε (από BANK 1 έως BANK 24). 
4. Πατάμε V/M DW MT. Η ένδειξη  αναβοσβήνει τώρα αριστερά από τον αριθμό της τράπεζας  
    μνήμης ένδειξη ότι περιελίφθηκε στην λίστα. 
5. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 3 και 4  για να προσθέσουμε το σήμα  και σε άλλες τράπεζες. 
6. Τώρα κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το BAND SCN BND DN. 
7. Για να αφαιρέσουμε μία τράπεζα από την λίστα ανίχνευσης επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 και 3  
    σβήνοντας το σήμα  δίπλα από την τράπεζα μνήμης. 
 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. 
 
1. Πατάμε V/M DW MT  για να επιλέξουμε την λειτουργία σε VFO. 
2. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που μάθαμε από τα προηγούμενα κεφάλαια αποθηκεύουμε την  
    χαμηλότερη συχνότητα στη μνήμη L1. 
3. Με τον ίδιο τρόπο αποθηκεύουμε την υψηλότερη συχνότητα στη μνήμη U1. 
4. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το BAND SCN BND DN και ενώ συνεχίζουμε να το κρατάμε  
    πατημένο γυρίζουμε το DIAL  επιλέγοντας το ζεύγος που θέλουμε. Μετά ελευθερώνουμε το BAND     
    SCN BND DN. 
5. Ελευθερώνοντας το BAND SCN BND DN η αυτόματη ανίχνευση ξεκινάει αλλά περιορίζεται από  
    τα όρια του ζεύγους που επιλέξαμε. 
6. Σε αυτό τον πομποδέκτη είναι διαθέσιμα 50 ζεύγη οριοθέτησης περιοχών αριθμημένα από L1/U1  
    έως L50/U50. 
7. Για να βγούμε από την προγραμματισμένη ανίχνευση πατάμε V/M DW MT. 
 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (DUAL WATCH). 
 
1. Πατάμε V/M DW MT  για να επιλέξουμε την λειτουργία σε μνήμες. Εάν είμαστε σε τράπεζα  
    μνήμης πατάμε BAND SCN BND DN για να ακυρώσουμε την λειτουργία αυτή. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το F/W και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το κανάλι της  
    μνήμης που θα ορίσουμε σαν κανάλι προτεραιότητας. 
3. Πατάμε BAND SCN BND DN και η ένδειξη PRI εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. 
4. Τώρα επιλέγουμε ένα άλλο κανάλι μνήμης, προσωπικό κανάλι ή συχνότητα από το VFO. 
5. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το V/M DW MT. Η οθόνη παραμένει στο κανάλι μνήμης,    
    προσωπικό κανάλι ή τη συχνότητα από το VFO αλλά η ένδειξη DW εμφανίζεται στην οθόνη 
6. Για να ακυρώσουμε την λειτουργία πατάμε στιγμιαία το V/M DW MT. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 
Ο πομποδέκτης κατά την διάρκεια της αυτόματης ανίχνευσης κάθε φορά που σταματάει σε κάποιο 
σήμα φωτίζει την οθόνη και το πληκτρολόγιο. Αυτό βέβαια μειώνει την αντοχή της μπαταρίας και 
καλό είναι κατά την διάρκεια της ημέρας να το ακυρώνουμε. 
Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 55:SCN.LMP. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας OFF. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΗΧΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 
Ο πομποδέκτης κατά την διάρκεια της αυτόματης ανίχνευσης παράγει έναν ήχο όταν φτάνει στην άκρη 
μίας περιοχής λειτουργίας. 
Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι η ακόλουθη: 
ο 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 25: EDG.BEP. 
3. Πατάμε το F/W. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. D
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 73: WX ALT. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για να ακυρώσουμε την ανίχνευση επιλέγουμε OFF στο βήμα 4. 
 
ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. 
 
Αυτή η λειτουργία μας επιτρέπει  να αποθηκεύουμε σε ειδικές μνήμες  αυτόματα συχνότητες που 
παρουσιάζουν δραστηριότητα. 
Ο πομποδέκτης ανεβαίνει και κατεβαίνει τις συχνότητες με βάση αυτή που επιλέξαμε για εκκίνηση 
στην οθόνη και αποθηκεύει όσες συχνότητες παρουσιάζουν δραστηριότητα. Δέκα πέντε (15) μνήμες 
επάνω από την κεντρική και δέκα πέντε (15) κάτω. Σύνολο τριάντα (31) μία μαζί με την κεντρική. 

 
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας. 
 
SINGLE: Σε αυτή την επιλογή η έξυπνη αναζήτηση ανιχνεύει μία φορά προς κάθε           
                κατεύθυνση και σταματάει ανεξάρτητα από το εάν γέμισαν και οι τριάντα μία μνήμες. 
CONT:    Σε αυτή την επιλογή η έξυπνη αναζήτηση ανιχνεύει μία φορά προς κάθε          
                κατεύθυνση και εάν δεν γεμίσουν και οι τριάντα μία μνήμες τότε επαναλαμβάνει την   
                ανίχνευση. 
 
Ενεργοποίηση. 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 54:S SRCH. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας SINGLE ή CONT. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Μεταφορά σε κανονικές μνήμες 
1. Επιλέγουμε την λειτουργία σε VFO. 
2. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το MODE SP S SQ TYP και ενώ το κρατάμε γυρίζουμε το  
    DIAL μέχρι την οθόνη να φανεί η ένδειξη S SRCH. 
3. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το MODE SP S SQ TYP για να ξεκινήσει η αυτόματη   
    ανίχνευση. 
4. Παρατηρούμε ότι καθώς ανιχνεύονται συχνότητες που παρουσιάζουν δραστηριότητα ο αριθμός των  
    καναλιών της μνήμης μεγαλώνει στην οθόνη. 
5. Η αποθήκευση θα ολοκληρωθεί ανάλογα με την επιλογή που έχουμε κάνει (SINGLE ή CONT) και  
    θα σταματήσει στο κανάλι C. 
6. Γυρίζουμε το DIAL για να ελέγξουμε τις αποθηκευμένες συχνότητες. 
7. Για να επιστρέψουμε στην κανονική λειτουργία πατάμε το V/M PRI. 
 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ (CHANNEL COUNTER). 
 
Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε την συχνότητα εκπομπής ενός κοντινού πομπού. 
Αυτό επιτυγχάνεται ενεργοποιώντας την λειτουργία αυτή στον πομποδέκτη μας και πλησιάζοντας τον 
στον πομπό που θέλουμε να ανιχνεύσουμε την συχνότητα εκπομπής. 
Ο πομποδέκτης μας κάνει μία πολύ γρήγορη ανίχνευση εύρους 10 MHz, 5 προς τα επάνω από την 
συχνότητα της οθόνης και 5 προς τα κάτω. Μόλις ανιχνεύσει το ισχυρότερο σήμα μέσα σε αυτή την 
περιοχή το αποθηκεύει σε μία ειδική μνήμη. 
 
Ενεργοποίηση. 
 
1. Επιλέγουμε την λειτουργία σε VFO. 
2. Πλησιάζουμε τον πομποδέκτη μας στον πομπό που θα μετρήσουμε. 
3. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το MODE SP S SQ TYP και ενώ το κρατάμε γυρίζουμε το  
    DIAL μέχρι την οθόνη να φανεί η ένδειξη CH CNT. D
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4. Ελευθερώνουμε το MODE SP S SQ TYP και η ανίχνευση ξεκινάει. Σημειώστε ότι κατά την  
    διάρκεια αυτής της λειτουργίας ενεργοποιείται μείωση της ευαισθησίας του δέκτη κατά 50db για  
    λόγους προστασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μόνο πολύ κοντινοί σταθμοί να μπορούν να  
    μετρηθούν. 
5. Εάν δεν εντοπιστεί κάποια συχνότητα ο πομποδέκτης επιστρέφει στην αρχική συχνότητα  
    λειτουργίας. 
6. Όταν ολοκληρώσετε την λειτουργία πατήστε το MODE SP S SQ TYP. 
 
Ρύθμιση του εύρους ανίχνευσης. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 12:CH CNT. 
3. Πατάμε το F/W. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το εύρος. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΤΟΝΟΥ (CTCSS). 
 
Ο πομποδέκτης μας παρέχει την δυνατότητα επιλεκτικής κλήσης με την χρήση υπότονων. Μ ε αυτό 
τον τρόπο είμαστε σε θέση να καλέσουμε έναν συγκεκριμένο σταθμό αλλά και να δεχτούμε κλήση από 
κάποιον πού ξέρει τον κωδικό μας. 
Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί δύο ζεύγη υπότονων που αποθηκεύονται στις ειδικές μνήμες (pager). 
Έτσι ο πομποδέκτης παραμένει σιωπηλός μέχρι να δεχτεί ένα σήμα με το κατάλληλο ζεύγος υπότονου. 
Τότε  ο δέκτης ανοίγει ακούγεται ο ήχος της κλήσης, το κουδούνισμα, εάν το έχουμε ενεργοποιήσει. 
Μόλις γίνει αυτό πατάμε το ΡΤΤ για να απαντήσουμε στην κλήση και το ζεύγος των υπότονων 
εκπέμπεται αυτόματα. Στον πομποδέκτη που έλαβε την κλήση μετά το τέλος της ο δέκτης φιμώνεται 
και στον πομποδέκτη που θα απαντήσει στην κλήση μετά την ολοκλήρωση της επαφής το σύστημα 
απενεργοποιείτε. Για να το ενεργοποιήσουμε πάλι χρησιμοποιούμε το μενού 43:PAGER. 
 
Αποθήκευση ζεύγους υπότονων για χρήση PAGER (EPCS). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 45: PAG.CDR για τον υπότονο της λήψης και στο μενού 46:  
    PAG.CDT για τον υπότονο της εκπομπής. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον πρώτο υπότονο από το ζεύγος. 
5. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP και γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον δεύτερο υπότονο. 
6. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Ο πομποδέκτης δεν αναγνωρίζει την σειρά των υπότονων, τα ζεύγη δηλαδή 35,10 και 10,35 τα βλέπει 
ίδια. 
 

 
 
Ενεργοποίηση. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 43: PAGER 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. D
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5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για να ακυρώσουμε την λειτουργία επαναλαμβάνουμε τα βήματα επιλέγοντας OFF στο βήμα 4. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία η ένδειξη ''Ρ'' εμφανίζεται στην οθόνη αριστερά από 
την συχνότητα. 
 
Απάντηση. 
 
Μόλις λάβουμε μία κλήση πατάμε το ΡΤΤ για να απαντήσουμε. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να 
ρυθμίσουμε τον  πομποδέκτη να απαντήσει μόνος του. 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 44: PAGABK. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ. 
 
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη μόνο αν υπάρχει κάποιος να ακούει συνέχεια στη συχνότητα του  
προσωπικού μας καναλιού των UHF. 
Η εκπομπή εκτάκτου ανάγκης ενεργοποιείται πατώντας ένα δευτερόλεπτο το HM/RV EMG R/H. 
Μετά από αυτή την ενέργεια ο πομποδέκτης α). πηγαίνει στην συχνότητα του προσωπικού καναλιού 
των UHF, β). μεταδίδει ένα δυνατό ήχο συναγερμού του οποίου η ένταση ελέγχετε από το κουμπί της 
έντασης της φωνής VOL, γ). αναβοσβήνει με άσπρο φως το ενδεικτικό TX/BUSY, δ). αν πατήσουμε 
το ΡΤΤ διακόπτουμε προσωρινά την εκπομπή του ηχητικού συναγερμού και μιλάμε και ε). δυο 
δευτερόλεπτα αφού πάψουμε να μιλάμε  ο ήχος του συναγερμού αρχίζει να μεταδίδεται πάλι. 
Για να ακυρώσουμε αυτή τη λειτουργία κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το HM/RV EMG R/H  ή 
κλείνουμε τον πομποδέκτη. 
 
Αυτόματη εκπομπή ταυτότητας για διάσωση. 
 
Αυτή η λειτουργία είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις διάσωσης ατόμων που έχουν 
τραυματιστεί, έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή για κάποιον άλλο λόγο δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τον πομποδέκτη για να σας κατευθύνουν να τους βοηθήσετε. 
Σε αυτή την περίπτωση ο πομποδέκτης τους μόλις πάρει σήμα από τον δικό σας με το κατάλληλο 
ζεύγος υπότονων CTCSS αρχίζει να εκπέμπει έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα εντοπισμού. 
Πρόσωπα τα οποία κινούνται και εργάζονται σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας πρέπει να έχουν 
ενεργοποιημένη πάντοτε αυτή τη λειτουργία. 
Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας:α). Διακεκομμένη, β). Συνεχόμενη. 
 
Διακεκομμένη. 
 
Στην διακεκομμένη λειτουργία μόλις ο πομποδέκτης λάβει σήμα με το ζεύγος υπότονου που είναι 
αποθηκευμένο στην μνήμη PAGER με το μενού 45:PAG.CDR και την συχνότητα που είναι 
αποθηκευμένη στη μνήμη ΕΑΙ αρχίζει να εκπέμπει έναν κοφτό τόνο διάρκειας 0,5 δευτερολέπτου κάθε 
2,5 δευτερόλεπτα έως ότου εξαντληθεί ο χρόνος που έχουμε ορίσει σε αυτό το κανάλι. Δεν χρειάζεται 
να πατήσουμε το ΡΤΤ.  
Εάν τώρα υπάρχει αποθηκευμένο το διακριτικό μας στον πομποδέκτη με το μενού 11:CW WRI τότε 
αυτό εκπέμπετε αυτόματα στην αρχή και μετά κάθε 10 λεπτά. 
 
Συνεχόμενη. 
 
Στην συνεχόμενη όπως λέει και το όνομά της ο πομποδέκτης εκπέμπει συνέχεια έως ότου εξαντληθεί ο 
χρόνος που έχουμε ορίσει σε αυτό το κανάλι  και εάν υπάρχει αποθηκευμένο το διακριτικό μας στον 
πομποδέκτη με το μενού 14:CW ID τότε αυτό εκπέμπετε αυτόματα στην αρχή και μετά κάθε 10 λεπτά. 
Το διακριτικό μπορεί να αλλάξει και να είναι το όνομά μας ή ότι άλλο εμείς θέλουμε. Μετά την 
εκπομπή του διακριτικού ή του ονόματός μας ο πομποδέκτης εκπέμπει τρεις τόνους σε χρονικό όριο 
που ορίζουμε εμείς από (1 έως και 30 λεπτά). Η  εκπομπή του διακριτικού ή του ονόματός μας γίνεται 
κάθε 10 λεπτά. 
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Η λειτουργία όλου αυτού του συστήματος προϋποθέτει α). να έχουμε αποθηκεύσει ένα ζευγάρι 
υπότονων στην κατάλληλη μνήμη PAGER (υπάρχει αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο)  
και β). να έχουμε αποθηκεύσει την συχνότητα που μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε σαν εκτάκτου 
ανάγκης στην μνήμη EAI (υπάρχει αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο). 
 
Επιλογή λειτουργίας και χρόνου μετάδοσης. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 24:EAL.TMR 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας διακοπτόμενη (Interval) ή συνεχόμενη (Continues) και χρονικό  
    διάστημα εκπομπής (1-10,15,20,30,40 ή 50). 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Ενεργοποίηση. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 23:EAΙ 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ΟΝ. 
5. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
    Όταν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη ''ΕΑΙ'' αναβοσβήνει στην οθόνη. 
6. Για να ακυρώσουμε αυτή την λειτουργία επαναλαμβάνουμε την διαδικασία επιλέγοντας OFF στο  
    βήμα 4. 
 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 8 EAI. 
2. Πατάμε το F/W και μετά το 2 CODE. Επιλέγουμε το ζευγάρι των υπότονων που αντιστοιχεί στον  
    σταθμό που δεν απαντά στις κλήσεις μας. 
    Α. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον πρώτο τόνο. 
    Β. Πατάμε το BAND SCN BND DN. 
    Γ. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον δεύτερο τόνο. 
    Δ. Πατάμε το PTT για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
3. Κρατάμε πατημένο το ΡΤΤ πέντε δευτερόλεπτα. Ο πομποδέκτης του χειριστή που δεν απαντά θα  
   ηχήσει δυνατά και θα απαντήσει στην κλήση μας. Τώρα ξεκινάμε την διαδικασία εντοπισμού. 
4. Επιλέγουμε μείωση της ευαισθησίας του δέκτη κατά 10db (ATT 1), 50db (ATT 2) ή καθόλου  
    (ΑΤΤ OFF) πατώντας το BAND SCN BND DN. 
5. Πατάμε F/W και μετά 8 EAI για επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ARTS). 
 
Το αυτόματο σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιεί τους ψηφιακούς τόνους για να ενημερώνει τους δύο 
σταθμούς που έχουν συνδεθεί εάν είναι εντός εμβέλειας επικοινωνίας ή όχι.  
Και οι δύο πρέπει να έχουν επιλέξει τον ίδιο ψηφιακό τόνο. 
Κάθε φορά που πατάμε το ΡΤΤ ή κάθε 25 ( ή 15 ) δευτερόλεπτα αφού ενεργοποιηθεί το σύστημα ο 
πομποδέκτης στέλνει ένα σήμα με τον επιλεγμένο τόνο για ένα δευτερόλεπτο. Εάν ο άλλος 
πομποδέκτης είναι εντός περιοχής εμβελείας στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη IN.RNG. 
Ανεξάρτητα από το εάν μιλάμε ή όχι ο πομποδέκτης συνεχίζει να στέλνει σήμα κάθε 25 ή 15 
δευτερόλεπτα. Όταν κάποια στιγμή βρεθούμε εκτός περιοχής εμβέλειας τότε η οθόνη δείχνει 
OUT.RNG. 
Σε αυτή τη λειτουργία μπορούμε εάν θέλουμε να εκπέμπει και το διακριτικό μας σε CW κάθε 10 
λεπτά. 
Κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή συχνότητας. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηχητικής ειδοποίησης κατά την διάρκεια αυτής της λειτουργίας. 
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Βασική ρύθμιση και λειτουργία. 
 
1. Ρυθμίζουμε τους πομποδέκτες με τον ίδιο κωδικό DCS. 
2. Πατάμε F/W και μετά 4 ARTS.Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OUTRNG κάτω από την  
    συχνότητα λειτουργίας. 
3. Κάθε 25 δευτερόλεπτα ο πομποδέκτης εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό τόνο και όταν πάρει απάντηση  
    η ένδειξη αλλάζει σε IN RNG. 
4. Πατάμε το F/W για να ακυρώσουμε αυτή τη λειτουργία. 
 
Αλλαγή χρόνου επικοινωνίας. 
 
1. Πατάμε  F/W μετά  0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 3:AR INT. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας 15 ή 25 δευτερόλεπτα. 
5. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Ηχητική ειδοποίηση. 
 
IN RANG:  Ο πομποδέκτης ηχεί μόνο στην αρχή της σύνδεσης. 
ALWAYS: Κάθε φορά που γίνεται επικοινωνία ο πομποδέκτης ηχεί. 
OFF:           Κανείς ήχος δεν ακούγεται. Πρέπει να κοιτάμε την οθόνη για   

                           επιβεβαίωση. 
1. Πατάμε το F/W μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 2:AR BEP. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον τρόπο ηχητικής ειδοποίησης. 
5. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Αποστολή διακριτικού με τόνους CW. 
 
1. Πατάμε το F/W μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 14:CW ID. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε MODE SP S SQ TYP για να δούμε τι έχουμε αποθηκευμένο. 
6. Κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το HM/RV EMG R/H. 
7. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον πρώτο χαρακτήρα (γράμμα ή αριθμό) και μετά πατάμε το  
    MODE SP S SQ TYP. 
8. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.  
9. Εάν κάνουμε κάποιο λάθος πατάμε το BAND SCN BND DN για να μετακινηθούμε ένα ψηφίο πίσω  
    και επιλέγουμε το σωστό. 
10. Κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το HM/RV EMG R/H για να σβήσουμε ότι είναι γραμμένο  
    από τον κέρσορα και μετά. 
11.Όταν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή πατάμε O SET και μετά ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή  
    στην κανονική λειτουργία. 
 
Για να ελέγξουμε αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 7 και μετά 
πατάμε το F/W. 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 
 
Ο πομποδέκτης έχει ένα εσωτερικό αισθητήρα που μας δείχνει την θερμοκρασία λειτουργίας και με 
την προσθήκη του SU-1 την βαρομετρική πίεση της ατμόσφαιρας. Αυτή η πληροφορία μας βοηθάει να 
υπολογίσουμε το υψόμετρο. 
 
Ένδειξη θερμοκρασίας. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά 0 SET. 
2.Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 65:ΤΕΜΡ D
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3. Πατάμε 0 SET. 
4. Πατάμε MODE SP S SQ TYP και επιλέγουμε ένδειξη σε  βαθμούς C ή F. 
5. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Ένδειξη βαρόμετρου. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 64: SU-1.SET. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον τρόπο ένδειξης. 
    BARO: Δείχνει την βαρομετρική πίεση στην περιοχή της συχνότητας και τις αλλαγές στο s-meter.  
                 Μετά από 10 λεπτά αν η βαρομετρική πίεση ανέβει οι ενδείξεις 8 και 9 στο όργανο  
                 αναβοσβήνουν. Αν η βαρομετρική πίεση πέσει οι ενδείξεις 4 και 5 αναβοσβήνουν. 
    ALTI:  Δείχνει το υψόμετρο. 
    OFF:    Απενεργοποιεί τις ενδείξεις του αισθητήρα. 
5. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Όταν χρησιμοποιήσεται τον πομποδέκτη η ένδειξη της οθόνης αλλάζει για να μας δείξει την  
    συχνότητα λειτουργίας και μετά από λίγο επιστρέφει στις ενδείξεις του αισθητήρα. 
7. Για να ακυρώσουμε τη χρήση του αισθητήρα επαναλαμβάνουμε την διαδικασία επιλέγοντας OFF  
    στη θέση 4. 
 
Επιλογή και διόρθωση της ατμοσφαιρικής πίεσης. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 63: SU1.BRM. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Πατάμε MODE SP S SQ TYP και επιλέγουμε ένδειξη σε HP, MB, HG ή IC. 
5. Πατάμε το F/W. 
6. Γυρίζουμε το DIAL για να ρυθμίσουμε την ένδειξη. 
7. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Επιλογή και διόρθωση του υψόμετρου. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 62: SU1.ALT. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Πατάμε MODE SP S SQ TYP και επιλέγουμε ένδειξη σε M ή ft. 
5. Πατάμε το F/W. 
6. Γυρίζουμε το DIAL για να ρυθμίσουμε την ένδειξη σύμφωνα με το πραγματικό ύψος (με την  
    βοήθεια άλλου οργάνου που μας δείχνει το πραγματικό ύψος, παράδειγμα με ένα GPS). 
7. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (INTERNET). 
 
Ο πομποδέκτης χρησιμοποιείτε για σύνδεση με κομβικό σημείο που έχει πρόσβαση με το σύστημα 
WIRESTM  της Vertex Standard. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση http://www.vxstd.com/en/wiresinfoen/. 
 
Σύνδεση. 
 
1. Πατάμε LK TXPO. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη επάνω αριστερά. 
2. Γυρίζουμε το DIAL ενώ πατάμε το 0 SET για να επιλέξουμε τον κωδικό πρόσβασης (DTMF 0~9, A, 
B, C, D, E(*), F (#), ) που ανταποκρίνεται στο σύστημα του αναμεταδότη που θέλουμε να συνδεθούμε. 
(Ρωτήστε τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του αναμεταδότη για τον αριθμό αυτό). Τώρα πατάμε το 
ΡΤΤ. 
3. Με την δυνατότητα σύνδεσης στο διαδύκτιο ενεργοποιημένη ο πομποδέκτης θα βγάλει ένα σύντομο  
τόνο (DTMF) σύμφωνα με την ρύθμιση που κάναμε στο βήμα 2. Αυτός ο τόνος είναι η αρχή ή η  
διόρθωση της επαφής με το σύστημα WIRESTM του αναμεταδότη ενώ λειτουργεί το σύστημα 
‘’SRG’’. 
4. Για να ακυρώσουμε τη σύνδεση πατάμε το LK TXPO. D
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Αν οι συνομιλητές σας αναφέρουν ότι εκπέμπεται πάντα ένα σύντομο τόνο DTMF κατά την έναρξη 
της εκπομπής σας αλλά δεν είσαστε σε σύνδεση με το διαδύκτιο απενεργοποιήστε τον  πατώντας 
τοLK TXPO. 
 
Σύνδεση με φιλικά δίκτυα. 
 
Επίσης έχετε πρόσβαση και σε άλλα συστήματα αναμεταδοτών που  χρησιμοποιούν συστοιχίες τόνων 
τύπου DTMF για σύνδεση στο διαδύκτιο. 
1. Αποθηκεύουμε τους DTMF τόνους που θα χρησιμοποιήσουμε για σύνδεση σε μία μνήμη τόνων 
DTMF. Για τις ανάγκες του παραδείγματος θα χρησιμοποιήσουμε τον κωδικό #(F)1101D. 
2. Πατάμε F/W και μετά 0 SET. 
3. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 32: INT.SET. 
4. Πατάμε 0 SET. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τη μνήμη DTMF στην οποία θα αποθηκεύσουμε τον κωδικό (F 0 ~   
    F 63). 
6. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP και το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει. 
7. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας F (#). 
8. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP για αποδοχή και μετακίνηση στο επόμενο ψηφίο. 
9. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής του κωδικού #(F)1101D. 
10. Για να προσθέσουμε ονομασία σε αυτή τη μνήμη προχωράμε στο επόμενο βήμα αλλιώς κρατάμε  
      πατημένο το 0 SET ένα δευτερόλεπτο για αποθήκευση. 
11. Πατάμε V/M DW MT για να προγραμματίσουμε το όνομα. 
12. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το πρώτο ψηφίο. 
13. Πατάμε MODE SP S SQ TYP για μετακίνηση στο επόμενο ψηφίο. 
14. Αν κάνουμε κάποιο λάθος πατάμε το BAND SCN BND DN για να πάμε μία θέση πίσω και να  
      βάλουμε το σωστό. 
15. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 12 έως 14 για να προγραμματίσουμε και τα υπόλοιπα ψηφία τη  
      ονομασίας. Συνολικά έξι ψηφία μπορούμε να επιλέξουμε. 
16. Εάν προγραμματίσουμε ένα όνομα με λιγότερους από έξι χαρακτήρες πατάμε 0 SET για  
      αποθήκευση. 
17. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 16 για να αποθηκεύσουμε και άλλους κωδικούς πρόσβασης. 
18. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Διαδικασία σύνδεσης. 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 30: INT MD. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL στη θέση FRG. 
5. Πατάμε το ΡΤΤ για αποθήκευση της επιλογής. 
6. Πατάμε LK TXPO. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη επάνω αριστερά. 
7. Γυρίζουμε το DIAL ενώ πατάμε το 0 SET για να επιλέξουμε την μνήμη με τον κωδικό σύνδεσης (F  
    0 ~ F 63) που ανταποκρίνεται στον αναμεταδότη που θέλουμε να συνδεθούμε και μετά πατάμε ΡΤΤ. 
8. Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση στο internet πατάμε 0 SET ενώ εκπέμπουμε, για να στείλουμε  τον  
    κωδικό DTMF. 
9. Για να επιστρέψουμε στην λειτουργία WIRESTM επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 ~ 5 επιλέγοντας  
    SRG στο βήμα 4. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝΩΝ DTMF. 
 
Χειροκίνητη επιλογή τόνων. 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 3 DTMF. Τώρα γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας MANUAL. 
2. Πατάμε 3 DTMF για αποθήκευση της επιλογής μας. 
3. Πατάμε το ΡΤΤ για να αρχίσει η εκπομπή. 
4. κατά την διάρκεια της εκπομπής πατάμε τα νούμερα που θέλουμε στο πληκτρολόγιο. 
5. Όταν ολοκληρώσουμε την αποστολή των τόνων ελευθερώνουμε το ΡΤΤ. 
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Αυτόματη αποστολή τόνων. 
 
Υπάρχουν εννέα ειδικές μνήμες για αποθήκευση τόνων τύπου DTMF. 
1. Πατάμε το F/W μετά  0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 22: DT SET. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τον αριθμό της μνήμης στον οποίο θα αποθηκεύσουμε την πρώτη  
    σειρά τόνων. 
5. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP . 
6. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το πρώτο ψηφίο. 
7. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP για να αποθηκευτεί και να μετακινηθούμε στο επόμενο. 
8. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5 και 6 όσες φορές χρειάζεται. 
9. Εάν κάνουμε κάποιο λάθος πατάμε το BAND SCN BND DN για να μετακινηθούμε ένα ψηφίο πίσω  
    και να επιλέξουμε το σωστό. 
10.Κρατάμε πατημένο δύο δευτερόλεπτα το HM RV EMG R/H για να σβήσουμε ότι υπάρχει από τον  
     κέρσορα και μετά. 
11. Πατάμε 0 SET για αποθήκευση της επιλογής. 
12. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε άλλους αριθμούς επαναλαμβάνουμε τα βήματα 3 έως 11  
      επιλέγοντας μία άλλη μνήμη. 
13. Όταν γεμίσουμε όλες τις μνήμες που διατίθενται για τόνους DTMF πατάμε το ΡΤΤ για  
      αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Για να ελέγξουμε τι αποθηκεύσαμε επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 4 και μετά πατάμε F/W. 
 
Αποστολή. 
 
1. Πατάμε F/W και μετά 3 DTMF. Τώρα γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας AUTO. 
2. Πατάμε 3 DTMF για αποθήκευση της επιλογής μας.. 
3. Κρατάμε πατημένο το ΡΤΤ για να αρχίσει η εκπομπή και επιλέγουμε μία από τις 9 μνήμες πατώντας  
    ένα από τα νούμερα 1 ~ 9 στο πληκτρολόγιο. Μόλις η αποστολή ξεκινήσει ελευθερώνουμε το ΡΤΤ  
    καθώς η εκπομπή θα συνεχίσει έως ότου ολοκληρωθεί η αποστολή της συστοιχίας των τόνων. 
4. Πατάμε F/W και μετά 3 DTMF για να ακυρώσουμε την αυτόματη αποστολή και γυρίζουμε το DIAL  
    στην ένδειξη  MANUAL. 
 
Εκπαίδευση αποστολής σημάτων CW. 
 
1. Πατάμε το F/W μετά  0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 15: CWTRNG. 
3. Πατάμε 0 SET. 
4. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP για να επιλέξουμε την ταχύτητα στην οποία θέλουμε να  
    εκπαιδευτούμε. 
    Α:       Στέλνει 5 γράμματα / χαρακτήρες. 
    Α_r:   Στέλνει το ίδιο γράμμα / χαρακτήρα συνέχεια. 
    n:        Στέλνει 5 νούμερα / χαρακτήρες. 
    n_r:    Στέλνει το ίδιο νούμερο / χαρακτήρα συνέχεια. 
    An:     Στέλνει 5 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ανακατεμένα. 
    Anr:    Στέλνει 5 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ανακατεμένα και συνέχεια σε ομάδες των 5. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την ταχύτητα. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε λέξεις το  
    λεπτό (WPM) ή γράμματα το λεπτό (CPM), πατώντας το V/M DW MT. 
6. Με το πάτημα του BAND SCN BND DN ενεργοποιούμε το αναβόσβημα της ενδεικτικής λυχνίας.  
    Η αποστολή μίας ''τελείας'' πιστοποιεί ότι η λυχνία λειτουργεί. 
7. Πατάμε F/W για να ξεκινήσει η αποστολή. Σε αυτή τη φάση ο πομποδέκτης δεν εκπέμπει στην  
    πραγματικότητα. Οι χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν δεν  έχουμε επιλέξει ένα από τα ''r''  
    στο βήμα 4 πατάμε το F/W για να στείλουμε μία διαφορετική ομάδα. 
8. Για να ακυρώσουμε την διαδικασία εκπαίδευσης πατάμε το 0 SET. 
9. Πατάμε ΡΤΤ για να γυρίσουμε σε κανονική λειτουργία. 
Η επιλογή (CPM) χαρακτήρες ανά λεπτό βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ''PARIS'' που αντιστοιχεί σε 
πέντε χαρακτήρες ανά λέξη. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 
 
Κωδικός εισόδου. 
 
Ο πομποδέκτης για την αποφυγή χρήσης του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχει την δυνατότητα να 
κλειδώνει με κωδικό.  
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία ο πομποδέκτης μόλις τον ανοίξουμε ζητάει τον 
τετραψήφιο κωδικό. Αν δεν πατήσουμε τον σωστό κωδικό τότε κλείνει. 
Για να εισάγουμε τον κωδικό ακολουθούμε την επόμενη διαδικασία. 
1. Πατάμε το F/W μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 47:RSWD. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP για να δούμε τι είναι αποθηκευμένο σαν κωδικός. 
5. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας το πρώτο ψηφίο. 
6. Πατάμε το MODE SP S SQ TYP για να προχωρήσουμε στο επόμενο. 
7. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 5 και 6 όσες φορές χρειάζεται. 
8. Εάν κάνουμε κάποιο λάθος πατάμε το BAND SCN BND DN για να μετακινηθούμε ένα ψηφίο πίσω  
    και να επιλέξουμε το σωστό. 
9. Όταν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή του κωδικού πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην  
    κανονική λειτουργία. 
10.Για να ακυρώσουμε την λειτουργία αυτή επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 4 επιλέγοντας OFF  
     στο βήμα 4 και μετά πατάμε το ΡΤΤ. 
Προτείνουμε να σημειώσετε κάπου τον κωδικό αυτό γιατί αν τον ξεχάσετε ο πομποδέκτης πρέπει να 
κάνει reset τον επεξεργαστή για να ξεκινήσει και θα χάσετε ότι έχετε αποθηκευμένο στις μνήμες. 
 
Προγραμματισμός πλήκτρου ''Ρ''. 
 
1. Πατάμε το F/W μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την λειτουργία που θα βάλουμε στο πλήκτρο αυτό. 
3. Κρατάμε πατημένο ένα δευτερόλεπτο το P DMR. 
4. Τώρα όποτε πατάμε το P DMR θα ενεργοποιούμε αυτή τη λειτουργία. 
 
Οικονομία ρεύματος κατά την λήψη. 
 
1. Πατάμε  F/W μετά  0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 53: RXSΑVE. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας 200ms, 300ms, 500ms, 1second, 2seconds ή OFF. Η αρχική από το  
    εργοστάσιο είναι 200ms. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Προσοχή: Όταν λειτουργούμε σε αποστολή δεδομένων (PACKET) πρέπει να είναι στην θέση OFF. 
 
Λειτουργία αφύπνισης. 
 
Η λειτουργία αυτή είναι νέα και μοιάζει με την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά είναι ποιο εξελιγμένη 
επιτρέποντας μεγαλύτερη περίοδο ''ύπνου'', άρα και μεγαλύτερη οικονομία ρεύματος. 
 
Ενεργοποίηση 
 
1. Πατάμε F/W  και μετά 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 72: WAKEUP. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας 5SEC, 10SEC, 20SEC, 30SEC. Ανάλογα με την περίοδο ''ύπνου''  
    που επιλέξαμε πριν κλείσουμε, ο πομποδέκτης θα ξυπνάει και θα ελέγχει για δραστηριότητα την  
    συχνότητα που ήταν στην οθόνη. Εάν υπάρξει κάποιο σήμα αρκετά δυνατό ώστε να ανοίξει η  
    φίμωση του δέκτη τότε ο πομποδέκτης ανοίγει σε πλήρη λειτουργία. Εάν ο πομποδέκτης είναι  
    ρυθμισμένος σε λειτουργία αυτόματης αποστολής κωδικού ανάγκης (ΕΑΙ) ο πομποδέκτης ελέγχει  
    επίσης την συχνότητα εκτάκτου ανάγκης για δραστηριότητα. 
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ΕΑΙ: 
Ελέγχει τη συχνότητα εκτάκτου ανάγκης κάθε 5 δευτερόλεπτα. Αν ληφθεί ο κατάλληλος κωδικός 
ανοίγει σε πλήρη λειτουργία και απαντάει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στο μενού 18: EAI. 
OFF: 
Απενεργοποιεί την λειτουργία αφύπνισης. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για ακύρωση της λειτουργίας επαναλαμβάνουμε την διαδικασία επιλέγοντας OFF στο βήμα 4. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αφύπνισης την στιγμή που ο πομποδέκτης ''ξυπνάει'' στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη WAKEUP. 
Κατά το ''ξύπνημα'' ακούγεται ένας χαμηλός ήχος. Μπορούμε να τον απενεργοποιήσουμε πατώντας 
MODE SP S SQ TYP στο βήμα 4 (η ένδειξη SAVE σβήνει). 
Μπορούμε να ακυρώσουμε προσωρινά τη λειτουργία αφύπνησης πατώντας το PWR. 
 
Οικονομία ρεύματος κατά την εκπομπή. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 70:TXSAVE. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Μείωση ευαισθησίας του δέκτη. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 5: ΑΤΤ. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για ακύρωση επιλέγουμε OFF στο βήμα 4. 
Η μείωση είναι της τάξεως των 10db και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη του τύπου διαμόρφωσης. 
 
Ακύρωση λειτουργίας ενδεικτικής λυχνίας. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 11:BSY.LED. 
3. Πατάμε το 0 SET . 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας OFF. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
6. Για να ενεργοποιήσουμε πάλι επαναλαμβάνουμε την διαδικασία επιλέγοντας ON στο βήμα 4. 
 
Αυτόματο κλείσιμο (ΑΡΟ). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 1:APO. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την χρονική περίοδο μετά από την οποία ο πομποδέκτης θα  
    κλείσει.  
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Με την λειτουργία αυτή ενεργοποιημένη ένα ρολόι () εμφανίζεται στην οθόνη. Ο χρόνος μετράει 
από την τελευταία ενέργεια. 
 
Αυτόματο άνοιγμα. 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 41: ON TMR. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας μετά από πόση ώρα ο πομποδέκτης θα  
    ανοίξει.  
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. D
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Μόλις κλείσουμε τον πομποδέκτη η λειτουργία ενεργοποιείτε και στην οθόνη εμφανίζεται ένα 
χρονόμετρο που δείχνει πόση ώρα μένει μέχρι να ανοίξει πάλι ο πομποδέκτης. 
 
Για να ακυρώσουμε την λειτουργία ανοίγουμε τον πομποδέκτη κρατώντας πατημένο το PWR ένα 
δευτερόλεπτο. 
 
Το αυτόματο άνοιγμα θα αγνοηθεί αν έχουμε ενεργοποιημένη τη λειτουργία αφύπνισης. 
 
Απαγόρευση εκπομπής σε κατειλημμένη συχνότητα (BCLO). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 6:BCLO. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
Αυτόματη διακοπή εκπομπής (TOT). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 67: ΤOΤ. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας την χρονική περίοδο μετά από την οποία θα διακοπεί η εκπομπή. 
Οι επιλογές είναι: 2.5 / 5 / 10 λεπτά ή OFF. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του χρόνου ακούγεται 
ένας προειδοποιητικός ήχος από το ηχείο. 
 
Αλλαγή εύρους εκπομπής (Deviation). 
 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL στο μενού 27: HLF.DEV. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας ON. Η αρχική θέση από το εργοστάσιο είναι OFF. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ (RESET). 
 
Μηδενισμός επεξεργαστή. 
 
1. Κλείνουμε τον πομποδέκτη. 
2. Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα MODE SP S SQ TYP, 0 SET και V/M DW MT ανοίγουμε πάλι  
    τον πομποδέκτη. 
3. Πατάμε το F/W και αυτό επαναφέρει τις ρυθμίσεις των μενού στις αρχικές εργοστασιακές τιμές. 
 
Ολικός μηδενισμός. 
 
1. Κλείνουμε τον πομποδέκτη. 
2. Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα MODE SP S SQ TYP και V/M DW MT ανοίγουμε πάλι  
    τον πομποδέκτη. 
3. Πατάμε το F/W και αυτό επαναφέρει τα πάντα στις αρχικές εργοστασιακές τιμές. 
 
Αντιγραφή δεδομένων (clone). 
 
1. Κλείνουμε και τους δύο πομποδέκτες. 
2. Τοποθετούμε το απαραίτητο καλώδιο CT-91 που διατίθεται από τον κατασκευαστή στην υποδοχή  
    MIC/SP των δύο πομποδεκτών. 
3. Κρατάμε πατημένο το F/W ενώ ανοίγουμε τους πομποδέκτες (δεν έχει σημασία με ποια σειρά). Η  
    ένδειξη CLONE εμφανίζεται και στις δύο οθόνες. 
4. Στον πομποδέκτη που θα δεχτεί τα δεδομένα πατάμε το V/M DW MT και στην οθόνη εμφανίζεται η  
    ένδειξη WAIT. D
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5. Στον πομποδέκτη που θα στείλει τα δεδομένα πατάμε το BAND SCN BND DN και στην οθόνη  
    εμφανίζεται η ένδειξη ΤX. 
6. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις δύο οθόνες εμφανίζεται  
    η ένδειξη ERROR. Ελέγχουμε αν οι μπαταρίες είναι καλά φορτισμένες, τη σύνδεση με το καλώδιο  
    και δοκιμάζουμε πάλι 
9. Εάν μεταφορά δεδομένων ολοκληρωθεί σωστά  η ένδειξη CLONE εμφανίζεται και στις δύο οθόνες.  
    Κλείνουμε και τους δύο πομποδέκτες και αφαιρούμε το καλώδιο. 
 
 

 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (MENU MODE). 
 
Χρησιμοποιώντας αυτή την διαδικασία έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε πολλές από τις 
παραμέτρους και τις ρυθμίσεις του πομποδέκτη.  
Όλες  αυτές οι ρυθμίσεις περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια.  
Ο βασικός τρόπος ενεργοποίησης είναι ο ακόλουθος: 
1. Πατάμε το F/W και μετά το 0 SET. 
2. Γυρίζουμε το DIAL  επιλέγοντας το μενού το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε. 
3. Πατάμε το 0 SET. 
4. Γυρίζουμε το DIAL επιλέγοντας τη νέα ρύθμιση. 
5. Πατάμε ΡΤΤ για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ (MY MENU). 
 
Στην αρχική ρύθμιση από το εργοστάσιο το πλήκτρο LK TXPO. είναι για να ενεργοποιούμε την 
διαδικασία σύνδεσης στο internet .Υπάρχει όμως η δυνατότητα να αλλάξουμε την χρήση του και να 
δημιουργήσουμε άλλη εντολή. 
1. Κρατάμε πατημένο το LK TXPO ενώ ανοίγουμε τον πομποδέκτη. 
2. Επιλέγουμε την εντολή που θέλουμε να βάλουμε. 
3. Κρατάμε πατημένο το LK TXPO και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη MY KEY. 
4. Τώρα πατώντας το LK TXPO θα επιλέγουμε τη λειτουργία που ορίσαμε. Για επιστροφή στην 
κανονική λειτουργία πρέπει να πατήσουμε το LK TXPO μία ακόμη φορά. 
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Μενού 

 

 
Περιγραφή λειτουργίας 

 
Διαθέσιμες επιλογές (Αρχικές με έντονα) 

1 (APO) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ OFF / 30 MIN / 1 HOUR / 3HOUR / 5HOUR 
/ 8HOUR 

2 (AR BEP) ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

IN RNG / ALWAYS / OFF 

3 (AR INT) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΑΦΗΣ 

25 SEC / 15 SEC 

4 (ARS) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 

ON / OFF 

5 (ATT) 10db ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΔΕΚΤΗ 

OFF / ON 

6 (BCLO) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 
ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ 
ΚΑΝΑΛΙ 

OFF / ON 

7 (BEEP) ΗΧΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ON / OFF 
8 (BELL) ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΩΝ 
OFF / 1 / 3 / 5 / 8 / CONT 

9 (BP LVL) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ 
ΗΧΟΥ 

LVL 1 ~ LVL 9 (LVL 5) 

10 (ΒΝΚ ΝΜ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΜΝΗΜΗΣ 

------- 

11 (BSY.LED) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΛΗΨΗΣ 

ON / OFF 

12 (CΗ CNT) ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ + ή - 5MHz / 10MHz / 50 MHz / 100MHz 
13 (CLK.SFT) ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
OFF / ON 

14 (CW ID) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΡΣ 

------- 

15 (CWTRNG) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 
MORS 

OFF / 4WPM ~ 13WPM /15WPM / 17WPM / 
20WPM / 24WPM / 30WPM / 40WPM 
(20CPM ~ 65CPM με βήματα των 5 CPM) / 
75CPM / 85CPM / 100CPM / 120CPM / 
150CPM / 200CPM) 

16 (DC VLT) ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

------- 

17 (DCS CD) ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΟΝΟΥ 

104 Κωδικοί DCS (023) 

18 (DCS RV) ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΤΟΝΟΥ 

DISABLE / ENABLE 

19 (DIMMER) ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LVL 0 ~ LVL 12 (LVL 7) 
20 (DMR.WRT) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ή ΟΧΙ ΤΗΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΝΗΜΗΣ 

MANUAL / AUTO 

21 (DT A/M) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

OFF / ON 

22 (DT SET) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

------- 

23 (EAI) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή OXI THΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

OFF / ON D
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24 (EAI.TMR) ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

INT.1M ~ INT.10M / INT.15M / INT.20M / 
INT.30M / INT.40M / INT.50M  
CONT.1M ~ CON.10M / INT.15M / INT.20M 
/ INT.30M / INT.40M / INT.50M (CON.5M) 

25 (EDG.BEEP) ΗΧΟΣ ΤΕΛΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

OFF / ON 

26 (EMG.S) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

BP+STR / BEAM / BP+BEM / CW / BP+CW 
/ BEEP / STROBE 

27 (HLF.DEV) ΜΕΙΩΣΗ ΕΥΡΟΥΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 50% 

OFF / ON 

28 (HM/RV) ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ REV / HOME 
29 (INT CD) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ WIRES 
DTMF 1 - DTMF F 

30 (INT MD) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ 
INTERNET 

SRG / FRG 

31 (INT.AM) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ DTMF 

MANUAL / AUTO 

32 (INT.SET) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΝΗΜΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΥ DTMF ΟΧΙ 
ΟΜΩΣ ΓΙΑ WIRES  

------- 

33 (LAMP) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ-
ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

KEY / CONT / OFF 

34 (LED LT) ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ------- 
35 (LOCK) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ 

ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
KEY / DIAL / K+D / PTT / P+K / P+D / ALL 

36 (M/T-CL) ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ''ΜΟΝΙ'' 

MONI / T-CALL  1 

37 (MCGAIN) ΕΝΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ LVL 1 ~ LVL 9 (LVL 5) 
38 (MW MD) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
NEXT / LOWER 

39 (NAME) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ή ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

FREQ/ALPHA 

40 (NM SET) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 

------- 

41 (ON TMR) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 

00Η10Μ (00:10) - 24H00M (24:00) 
Με 10λεπτα βήματα 

42 (OPN.MSG) ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ DC / MSG / OFF 
43 (PAGER) ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CTCSS 
OFF/ON 

44 (PAG.ABK) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CTCSS 

OFF/ ON 

45 (PAG.CDR) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΛΗΨΗΣ PAGER 

(05_47) 

46 (PAG.CDT) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ PAGER 

(05_47) 

47 (PSWD) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ------- 
48 (PTT.DLY) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
OFF / 20MS / 50MS / 100MS / 200MS 

49 (RESUME) ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

3 SEC / 5 SEC / 10 SEC / BUSY / HOLD 

50 (RF SQL) ΦΙΜΩΣΗ ΔΕΚΤΗ ΜΕ 
ΣΗΜΑ 

OFF / S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / S8 / S9 
/ S9+  

51 (RPT) ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
SHIFT 

SIMP / - RPT / + RPT 

52 (RX MOD) ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΛΗΨΗΣ 

AUTO/ N-FM/AM/W-FM 

53 (RXSAVE) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
KATA TH ΛΗΨΗ 

200MS/300MS/500MS/ 
1S/2S/OFF D
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54 (S SRCH) ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ SINGLE/CONT 
55 (SCN.LMP) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ON/OFF 

56 (SHIFT) ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΣΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 

0.00 ~ 149.95MHz 2 
(50kHz βήματα) 

57 (SKIP) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

OFF/SKIP/ONLY 

58 (SPLIT) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
CTCSS/DCS 

OFF / ON 

59(SQL) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ LVL 0 ~ LVL 15 (Narrow FM: LVL 1), 
LVL 0 ~ LVL 8 (Wide FM: LVL 2) 

60 (SQL.TYP) ΤΥΠΟΣ ΦΙΜΩΣΗΣ ΔΕΚΤΗ OFF/TONE/T SQL /DCS/RV TN 
61 (STEP) ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ  5.0k/10.0k/12.5k/15.0k/20.0k/25.0k/50.0k/100.

0k ή AUTO 
62 (SU1.ALT) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
M / ft 1,3 
Offset: -1000 - 0 -+1000 

63 (SU1.BMR) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

HP / MB / HG / IC 1,3 
Offset: -1000 - 0 -+1000 

64 (SU1.SET) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ OFF / BARO / ALTI 3. 
65 (TEMP) ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ----------- 
66 (TN FRQ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΟΝΟΥ 50 CTCSS TONES (100 Hz) 
67 (TOT) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ OFF / 1MIN / 3MIN / 5MIN / 10MIN  
68 (TS MUT) ΗΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΤΟΝΟΥ 
ΟΝ/OFF 

69 (TS SPD) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΥΠΟΤΟΝΟΥ 

FAST/LOW 

70 (TXSAVE) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ 

OFF/ ON 

71 (VFO MD) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
VFO 

BAND/ALL 

72 (WAKEUP) ΑΦΥΠΝΙΣΗ 
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ 

OFF/5S/10S/20S/30S/EAI 

73 (WX ALT) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΚΑΙΡΟΥ  

OFF/ ON 

 
1. Ανάλογα την έκδοση του πομποδέκτη. 
2. Ανάλογα τη περιοχή λειτουργίας. 
3. Απαιτεί τη χρήση του SU-1 
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