
  
 

                        

 
 
 

 
 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
1. ΚΕΡΑΙΑ 
Η κεραία είναι ενσωµατωµένη. Μην επιχειρήσετε να την ξεβιδώσετε. 

 2. Οθόνη LCD (Υγρού κρυστάλλου) 
 

Απεικονίζει όλες τις ρυθµίσεις και τις λειτουργίες του ποµποδέκτη.  
3. Πλήκτρο  5  επάνω.  
Αυξάνετε το volume πατώντας το 5 πλήκτρο. Εάν το κρατήσετε πατηµένο 
περισσότερο από 1,5’’ το volume ανεβαίνει συνεχώς. Μέσα από το ΜΕΝΟΥ, 
µπορείτε να ρυθµίσετε άλλες λειτουργίες. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 



 4. Πλήκτρο  6    κάτω. 
Μειώστε το volume πατώντας το  6  πλήκτρο. Εάν το κρατήσετε πατηµένο 
περισσότερο από 1,5’’ το volume µειώνεται συνεχώς. Μέσα από το ΜΕΝΟΥ, 
µπορείτε να ρυθµίσετε άλλες λειτουργίες. 

 

 

5. Πλήκτρο κλήσης C  
Με αυτό το πλήκτρο καλούµε τον άλλο ποµποδέκτη.  
6. Πλήκτρο   ENTER 

 Με αυτό το πλήκτρο α) Πατώντας το µια φορά ανάβει το φως της οθόνης για 5’’ 
β) Πατώντας και κρατώντας περισσότερο από 1,5’’ κλειδώνουµε το 
πληκτρολόγιο γ) επιβεβαιώνουµε τις ρυθµίσεις που κάνουµε από το ΜΕΝΟΥ. 

 

 7. Μεγάφωνο 
 Το µεγάφωνο βρίσκεται πίσω από την πρόσοψη. 

8. Θέση µπαταριών  
∆είτε πως τοποθετούµε τις µπαταρίες. 

 9. Καπάκι χώρου µπαταριών. 
∆είτε πως τοποθετούµε τις µπαταρίες.  
10. Μικρόφωνο 

 Το ενσωµατωµένο µικρόφωνο είναι πίσω από την πρόσοψη. 
11. Πλήκτρο Μ monitor  
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το SQUELCH µε κάθε πάτηµα του πλήκτρου. 
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη BUSY. 

 

 12. Πλήκτρο ΜΕΝΟΥ. 
Με αυτό το πλήκτρο ρυθµίζουµε όλες τις λειτουργίες του ποµποδέκτη.  
13. Πλήκτρο PTT( Push To Talk) 

 Πατώντας αυτό το πλήκτρο περνάµε από την ακρόαση στην εκποµπή. Το 
αφήνουµε και περνάµε πάλι στην ακρόαση.  
14. POWER ON-OFF  
Πατώντας αυτό το πλήκτρο λίγο πάνω από 1’’ ανοίγουµε και κλείνουµε τον 
ποµποδέκτη. ‘Ενας ήχος µας το επιβεβαιώνει.  
15. Ενδεικτικό LED εκποµπής.  
Εάν πατήσουµε το PTT ή το πλήκτρο C κλήσεως ανάβει το κόκκινο LED. 

 16. Υποδοχή µικροµεγαφώνου. 
 Εδώ µπορούµε να συνδέσουµε ένα εξωτερικό µικροµεγάφωνο. 

17. CLIP ζώνης  

 

Εµφανίζεται όταν είναι κλειδωµένα τα πλήκτρα 

Εµφανίζεται όταν είναι ενεργοποιηµένο το Dual Watch 

Εµφανίζεται όταν το µικροµεγάφωνο είναι 
συνδεδεµένο στον ποµποδέκτη 

Αριθµός καναλιού 

Απεικονίζει το όριο φόρτισης  (2 επίπεδα) 

Εµφανίζεται όταν λαµβάνει ένα σήµα 

Εµφανίζεται όταν είναι ενεργοποιηµένο το SCAN 

Απεικονίζει  το όριο έντασης της φωνής 

Εµφανίζεται όταν είναι ενεργοποιηµένο το VOX 

DW 

BUSY 

SCAN 

VOX 

Για να κρεµάσουµε τον ποµποδέκτη στην ζώνη µας. 



Τοποθέτηση  και αντικατάσταση µπαταριών. 

Για να βγάλουµε το καπάκι της θήκης των µπαταριών, 
ανοίγουµε το clip που το συγκρατεί (1), βγάζουµε το 
καπάκι και τοποθετούµε 4 µπαταρίες τύπου ‘’ΑΑΑ’’ 
προσέχοντας τη πολικότητα. Βάζουµε πάλι το καπάκι 
στην θέση του και κουµπώνουµε το clip. 
∆ιαχείριση ενέργειας. 
Η κατανάλωση του ρεύµατος είναι πολύ µικρή. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα 
εξοικονόµησης ενέργειας ηλεκτρονικά και ενεργοποιείται όταν ο ποµποδέκτης 
είναι σε αναµονή. ‘Οταν οι µπαταρίες θέλουν αντικατάσταση ακούγεται ένας 
ήχος κάθε 5’’ και το εικονίδιο της µπαταρίας αναβοσβήνει. Τότε πρέπει να 
αντικαταστήσετε όλες µαζί τις µπαταρίες.  
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες NiMh. 
Αυτόµατο SQUELCH 
Ο ποµποδέκτης FREECOMM 200 έχει αυτόµατο SQUELCH. Με αυτό 
αποφεύγεται ο ενοχλητικός θόρυβος στην ακρόαση. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές µπορούν ανάλογα την απόσταση, να 
ανοίξουν το squelch. Κρατήστε όσο µπορείτε µακριά τον ποµποδέκτη από 
τέτοιες συσκευές. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Εάν µια ρύθµιση δεν επιβεβαιωθεί µέσα σε 10’’ ο ποµποδέκτης αυτόµατα 
επανέρχεται στη τελευταία ρύθµιση. 
‘Ανοιγµα του ποµποδέκτη. 
Πατώντας το πλήκτρο ΟΝ-OFF ανοίγουµε τον ποµποδέκτη. ‘Ενας ήχος (µπιπ) 
το επιβεβαιώνει. 
Ρύθµιση της έντασης της φωνής. 
Πατώντας το πλήκτρο 5  ή  6  αναβοκατεβάζουµε την ένταση της φωνής ( 6 
σηµεία ρύθµισης) 
Επιλογή καναλιών 
Μπορούµε να επιλέξουµε ένα από τα οκτώ κανάλια µε τον εξής τρόπο. 
1. Πατάµε το πλήκτρο         διαδοχικά µέχρις ότου ο αριθµός καναλιών 
αναβοσβήσει. 
2. Επιλέγουµε το επιθυµητό κανάλι µε τα πλήκτρα  5  ή  6. 
3. Επιβεβαιώνουµε την επιλογή µας πατώντας το ΡΤΤ ή το πλήκτρο ENTER. 
Ανίχνευση (SCAN). 
Η αυτόµατη ανίχνευση χρησιµοποιείται για να ανιχνεύει όλα τα κανάλια και 
σταµατά αµέσως µόλις βρεί ένα σήµα. Ξεκινά αυτόµατα πάλι την ανίχνευση µετά 
από περίπου 5’’. 

Ενεργοποίηση της ανίχνευσης (SCAN) 
1. Πατάµε το πλήκτρο        µέχρις ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη 
SCAN. 
2. Αρχίζουµε την ανίχνευση πατώντας ένα από τα πλήκτρα  5  ή  6. Η ένδειξη 
SCAN εµφανίζεται στην οθόνη. 
3. Η ανίχνευση µπορεί να σταµατήσει και να ξαναρχίσει µε τα πλήκτρα  5  ή  
6. 
Απενεργοποίηση της ανίχνευσης 
1. Η ανίχνευση σταµατά πατώντας το ΡΤΤ ή το πλήκτρο ENTER. Η ένδειξη 
SCAN σβήνει από την οθόνη. 
Dual Watch 
Εάν επιθυµούµε να κάνουµε λήψη ταυτόχρονα σε δύο κανάλια ενεργοποιούµε 
την λειτουργία dual watch. Κάθε 0,5’’ ο ποµποδέκτης πηγαινοέρχεται αυτόµατα 
από το βασικό κανάλι σ’ αυτό που έχουµε επιλέξει ως δευτερεύον. 
Ενεργοποίηση της λειτουργίας dual watch 
1. Επιλέγουµε ένα κανάλι το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε ως βασικό. 
2. Πατάµε το πλήκτρο       διαδοχικά µέχρις ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η 
ένδειξη DW. 
3. Επιλέγουµε το δευτερεύον κανάλι µε τα πλήκτρα  5  ή  6. Η ένδειξη DW 
εµφανίζεται στην οθόνη. 
4. Η λειτουργία dual watch µπορεί να σταµατήσει και να ξαναρχίσει µε το 
πλήκτρο Μ Monitor. 
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Dual Watch 
1. Η λειτουργία dual watch απενεργοποιείται πατώντας τα πλήκτρα ΡΤΤ ή 
ENTER. Η ένδειξη DW σβήνει από την οθόνη. 
Λειτουργία VOX 
Η λειτουργία αυτή µας επιτρέπει να κάνουµε εκποµπή χωρίς να πατάµε το ΡΤΤ. 
Η εκποµπή ενεργοποιείται όταν το ενσωµατωµένο µικρόφωνο ή το εξωτερικό 
συλλάβει κάποιον ήχο. Ρυθµίζουµε την ευαισθησία µε βάση το πόσο 
θορυβώδες είναι το περιβάλλον για να έχουµε κανονική λήψη και εκποµπή. 
Μπορούµε να ρυθµίσουµε 3 επίπεδα ευαισθησίας ΧΑΜΗΛΗ (2 γραµµές), 
ΜΕΣΑΙΑ (5 γραµµές)  και ΥΨΗΛΗ (7 γραµµές). 
Ενεργοποίηση του VOX 
1. Πατάµε το πλήκτρο       διαδοχικά µέχρις ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η 
ένδειξη VOX. 
2. Επιλέγουµε  την επιθυµητή ευαισθησία µε τα πλήκτρα  5  και  6. 
3. Επιβεβαιώνουµε την επιλογή µας µε το ΡΤΤ ή µε το πλήκτρο ENTER. Η 
ένδειξη VOX εµφανίζεται στην οθόνη. 



ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (MHz) 
1 446.00625 
2  446.01875
3  446.03125
4  446.04375
5  446.05625
6  446.06875
7  446.08125
8  446.09375

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝΑπενεργοποίηση του VOX  
1. Πατάµε το πλήκτρο      διαδοχικά µέχρις ότου αρχίσει να αναβοσβήνει 
η ένδειξη VOX. 

  
 

2. Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο  6  µέχρι να ακουστεί ένας ήχος (µπιπ). 
   3. Επιβεβαιώνουµε την ενέργειά µας αυτή πατώντας το ΡΤΤ ή το πλήκτρο 

ENTER. Η ένδειξη VOX σβήνει από την οθόνη.  
Λειτουργία χρονόµετρου 
Ο ποµποδέκτης Freecomm 200 έχει ενσωµατωµένο ένα χρονόµετρο που µετρά 
χρόνο από 1’’ έως 99’’. 
Ενεργοποίηση του χρονόµετρου 
1. Πατάµε διαδοχικά το πλήκτρο          µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η 
ένδειξη 00. 
2. Αρχίζει να µετρά ο χρόνος πατώντας το πλήκτρο  5. 
3. Με τα πλήκτρα  6  ή ENTER σταµατάµε την µέτρηση (η ένδειξη αναβοσβήνει 
για 10’’ και µετά επανέρχεται στον αριθµό καναλιού). Η ένδειξη του χρονόµετρου 
µένει στην µνήµη. 
Απενεργοποίηση του χρονόµετρου 
Πατάµε το ΡΤΤ ή το πλήκτρο ENTER. Εµφανίζεται πάλι ο αριθµός καναλιού. 
Κλείδωµα πλήκτρων 
Τα πλήκτρα (εκτός των ON-OFF, M, PTT και C) µπορούν να κλειδωθούν 
ηλεκτρονικά. Αυτό επιτυγχάνεται κρατώντας πατηµένο  το πλήκτρο ENTER 
πάνω από 3’’. Στην οθόνη εµφανίζεται το εικονίδιο του κλειδιού. Κρατώντας πάλι 
πατηµένο το πλήκτρο ENTER για πάνω από 3’’ τα πλήκτρα ξεκλειδώνουν και η 
ένδειξη του κλειδιού σβήνει από την οθόνη. 
Κλήση 
Πατώντας µια φορά το πλήκτρο C ακούγεται ένας ήχος κλήσης και στο δικό µας 
και στο καλούµενο. Το κόκκινο LED ανάβει όσο κρατάει ο ήχος κλήσης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Προστατέψτε τον ποµποδέκτη από υγρασία, σκόνη και υψηλές 
θερµοκρασίες. 
Μην επιτρέψετε να ανοίξει κανείς το καπάκι ή να τροποποιήσει οτιδήποτε. 
Σε αυτή την περίπτωση παύει να ισχύει η εγγύηση.     
  
 
 
 


