
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Συχνότητα λειτουργίας LPD 433.075 – 434.775 ΜΗz 

 

   PMR 446.00625 – 446.09375 MHz 
Κανάλια   69  LPD 
   10  PMR  
∆ιαµόρφωση  FM  
Ρύθµιση συχνότητας PLL 

PB 1000 D Τροφοδοσία  6 V (4 µπαταρίες τύπου ‘ΑΑ’ 
Θερµοκρασία λειτουργίας -20/+550 C 

 ∆ιαστάσεις  M 177 x Π 120 x Υ 61 mm 
 Βάρος   310 γραµ. 
  
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 1. Ποµποδέκτης µε ενσωµατωµένη κεραία. 

 

2. Φορτιστής ρεύµατος 220 V AC 
3. Οδηγίες χρήσης (το παρόν) 
 

 
 

  
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
 Μπορούν να χρησιµοποιηθούν αλκαλικές µπαταρίες ή επαναφορτιζόµενες Ni- MH τύπου 

“ΑΑ”. Βγέλτε το πορτάκι στο πίσω µέρος, όπως δείχνει το βελάκι (21) και βάλτε τις 
µπαταρίες σύµφωνα µε τις ενδείξεις πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή µπαταριών. 
Εν συνεχεία ανοίγετε την συσκευή πατώντας το κουµπί ΟΝ/OFF (10). Ελέγξτε την ένδειξη 
χωρητικότητας των µπαταριών (L). Οι 3 µπάρες δείχνουν ότι είναι απόλυτα γεµάτες , οι 2 
µπάρες ότι είναι στην µέση και η 1 µπάρα ότι είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο χωρητικότητας. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 



Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει σηµαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι µπαταρίες ή να 
φορτιστούν (αναλόγως τον τύπο µπαταριών που χρησιµοποιούµε). 
 

 
 

 
 

 
 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
Το τροφοδοτικό που συµπεριλαµβάνεται στην συσκευασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 
φορτιστής επαναφορτιζόµενων µπαταριών. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα και στην 
υποδοχή φόρτισης (19). Για να φορτώσετε µπαταρίες Ni-MH βάλτε  τον διακόπτη (20) 
στην θέση ΝΙ. Ο κανονικός χρόνος φόρτισης των µπαταριών Ni MH  1300 mAh εντελώς 
αφόρτιστων είναι περίπου 12-14 ώρες. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία φόρτισης και φροντίστε να µην υπερβαίνετε τον προτεινόµενο χρόνο. Για να 

έχετε καλύτερα αποτελέσµατα, οι µπαταρίες θα πρέπει να φορτιστούν µόνο όταν θα είναι 
αφόρτιστες και η συσκευή την ώρα της φόρτισης θα πρέπει να είναι σβηστή.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε τις αλκαλικές µπαταρίες γιατί υπάρχει 
κίνδυνος έκρηξης και ζηµιές στην συσκευή.  
Για να χρησιµοποιήσετε το τροφοδοτικό ως τροφοδότη εξωτερικό θα πρέπει να 
µετακινήσετε τον διακόπτη (20) στην θέση AL. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύει ως 
τροφοδοτικό και αποµονώνει εντελώς τις µπαταρίες. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ( ΑΡΧΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) 
Η χρήση αυτής της συσκευής είναι πάρα πολύ απλή. Μόνο µερικά λεπτά χρειάζονται για να 
εξοικειωθείτε. Παρόλα αυτά όµως καλό θα ήταν να διαβάσετε πρώτα τις παρακάτω 
οδηγίες.  
1. Ανάβετε την συσκευή πατώντας για λίγα δευτερόλεπτα το κουµπί ON/OFF (10). Θα 

ακουστεί ένας ήχος για επιβεβαίωση και για µια στιγµή θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις 
στο display LCD (1) της συσκευής. Το µηχάνηµα θα πάει κατευθείαν στο τελευταίο 
κανάλι που χρησιµοποιήθηκε. ‘Οταν δεν υπάρχει σήµα η λειτουργία εξοικονόµησης 
ενέργειας POWER SAVE (I) ενεργοποιείται αυτόµατα για να ελαττώσει την 
κατανάλωση ρεύµατος και να βοηθήσει τις µπαταρίες να κρατήσουν περισσότερο.  

2. ‘Οταν δεν ακούτε καλά τον συνοµιλητή σας κρατήστε πατηµένο το κουµπί L/MOM (8) 
για να απενεργοποιήσετε το SQUELCH και να µπορέσετε έτσι να ακούσετε 
χαµηλότερα σήµατα. Πατώντας το κουµπί UP (4) αυξάνετε τον ήχο ως το επίπεδο 7 
και πατώντας το κουµπί DN (5) θα χαµηλώσετε τον ήχο ως το 0. Προσοχή όµως να 
χαµηλώνετε τον ήχο στο µηδέν πριν συνδέσετε κάποια ακουστικά ή µικρόφωνο στην 
συσκευή και να το δυναµώνετε σιγά - σιγά κατόπιν, για να αποφύγετε τυχόν ζηµιές.            

3. Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι, πατώντας το κουµπί MODE (9) µία φορά. Το νούµερο 
του καναλιού (C) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα µπορείτε να επιλέξετε ένα 
διαφορετικό κανάλι πατώντας το κουµπί UP (4) και DN (5). Στο τέλος πατήστε το 
κουµπί ON/OFF (10) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Κρατώντας σταθερά 
πατηµένα το παραπάνω κουµπιά UP και DOWN η αλλαγή των αριθµών των καναλιών 
θα γίνει πολύ γρήγορα. 

4. Ο ποµποδέκτης είναι εφοδιασµένος µε AUTO-SQUELCH και στην απουσία σήµατος 
κόβει αυτόµατα το ενοχλητικό φύσηµα. Για να βγάλετε εκτός λειτουργίας αυτό, 
πατήστε το κουµπί L/MON (8). Αυτό µπορεί να φανεί χρήσιµο για να ρυθµίσετε τον 
ήχο αλλά και να ακούτε τα πολύ χαµηλά σήµατα. Όταν το SQUELCH είναι ανοικτό η 
ένδειξη ( R ) εµφανίζεται στο display. 

5. Για να µιλήσετε πατήστε το κουµπί PTT (PUSH-TO-TALK) (14) και κρατήστε το 
πατηµένο, µιλήστε µε κανονική φωνή περίπου 20 εκατοστά από το µικρόφωνο (16). Η 
ένδειξη LED εκποµπής (3) και η ένδειξη µε τις µπάρες στην οθόνη (Β) θα 
παραµείνουν αναµµένες κατά την διάρκεια της οµιλίας σας. Αφήστε το κουµπί PTT (14) 
µε το τέλος της οµιλίας. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μην αγγίζετε την κεραία κατά την διάρκεια της 
εκποµπής. Μπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο µηχάνηµα.  

6. Για να τραβήξετε την προσοχή του συνοµιλητή σας, µπορείτε να στείλετε ένα µουσικό 
τόνο, πατώντας το κουµπί CALL(15) Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί µουσικοί τόνοι.  

7. Η οθόνη LCD (1) µπορεί να είναι φωτισµένη περίπου για 10 sec, πατώντας µια φορά το 
κουµπί L/MON (8). 



BEEP ΠΛΗΚΤΡΩΝ  8. Στην υποδοχή (13) µπορούν να συνδεθούν µικρόφωνο, ακουστικά, hands free και 
επιπλέον ηχεία.. Να σβήνετε πάντα την συσκευή για να συνδέσετε οτιδήποτε.  ‘Ενας τόνος beep µπορεί να ηχήσει κάθε φορά που πατάτε ένα κουµπί, για να 

επιβεβαιώνεται το πάτηµα. Είναι δυνατόν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την 
δυνατότητα αυτή πατώντας το κουµπί MODE (9) πέντε φορές µέχρι η ένδειξη (O) και οι 
ενδείξεις bP On ή bP oF αναβοσβήσουν στην οθόνη οπότε και θα επιλέξετε εκείνη που 
θέλετε, πατώντας το UP (4) ή DOWN (5) και στην συνέχεια το κουµπί ON/OFF (10) για 
την επιβεβαίωση. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
Αυτή η συσκευή έχει πολλές δυνατότητες που την κάνουν να είναι χρήσιµη τόσο σε ιδιώτες 
αλλά και επαγγελµατίες. 
 

 ΚΟΥΜΠΙ MODE / ΚΟΥΜΠΙ UP&DOWN / ΚΟΥΜΠΙ ON-OFF 
TONO ROGER BEEP Με την χρήση αυτών των κουµπιών επιλέγετε πολλές λειτουργίες. Η διαδικασία είναι η 

ίδια σε όλες τις λειτουργίες. Πατήστε το κουµπί MODE (9) και ενώ η ένδειξη της 
λειτουργίας που επιθυµείτε αναβοσβήνει στην οθόνη, την επιλέγετε πατώντας το κουµπί 
UP ή DOWN και στην συνέχεια ένα πάτηµα του ON/OFF (10) για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή. Πατήστε το κουµπί MODE (9) τόσες φορές µέχρι να βρείτε την λειτουργία που 
επιθυµείτε βλέποντας στην οθόνη να αναβοσβήνει, η ακολουθία των λειτουργιών είναι : 
Αριθµός καναλιού, αριθµός υπότονου CTCSS, ισχύς HI – LOW, λειτουργία DUAL 
WATCH, BEEP πλήκτρων, ROGER BEEP, επιλογή τόνου κλήσης. 

Ένα σύντοµο τόνο beep, που ονοµάζεται ROGER BEEP µπορεί να ακούγεται στο τέλος 
κάθε εκποµπής, δηλαδή κάθε φορά που αφήνουµε το κουµπί PTT (14), για να επιβεβαιώσει 
στον συνοµιλητή σας ότι τελείωσε η εκποµπή σας. Για να ενεργοποιήσετε ή όχι την 
λειτουργία αυτή, πατήστε το κουµπί MODE (9) έξι φορές, µέχρι η εικόνα RB (Q) και η 
ένδειξη rb On (ενεργοποιηµένο) και η ένδειξη rb oF (απενεργοποιηµένο) θα 
αναβοσβήσουν στην οθόνη. Πατήστε το κουµπί UP (4) και DOWN (5) για να επιλέξετε 
αυτό που θέλετε και µετά το κουµπί ON/OFF (10) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.  
  
ΤΟΝΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
Είναι δυνατόν να ακούγεται ένας τόνος µουσικός για να προκαλέσετε την προσοχή του 
συνοµιλητή σας. Πατήστε επτά φορές το κουµπί MODE (9) µέχρι η ένδειξη CA (C) και το 
νούµερο της µελωδίας θα αναβοσβήσουν. Πατήστε τα κουµπιά UP (4) και DOWN (5) για 
να επιλέξετε µία από τις πέντε µελωδίες και πατήστε ένα γρήγορο ON/OFF (10) για την 
επιβεβαίωση. Για να στείλετε ένα τόνο κλήσης πατήστε το κουµπί CALL (15). 

Πατήστε το κουµπί MODE (9) µία φορά : το νούµερο των καναλιών (C) θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει. Πατήστε το κουµπί UP (4) ή DOWN (5) για να επιλέξετε το επιθυµητό 
κανάλι. Είναι δυνατή πιό γρήγορη επιλογή κρατώντας πατηµένα λίγο περισσότερο τα 
κουµπιά. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουµπί ON/OFF (10). 
 

 ΤΟΝΕ SQUELCH (CTCSS) 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ SCANER Είναι δυνατό να προγραµµατίσετε µέχρι 38 υπότονους για το κάθε κανάλι, ώστε να έχετε 

πιό ασφαλή επικοινωνία. Το SQUELCH θα ανοίξει µόνο από τους ποµποδέκτες που 
χρησιµοποιούν το ίδιο υπότονο CTCSS (E) και η ένδειξη CTC (P) θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε το κουµπί MODE  (9) δύο φορές και µετά τα κουµπιά 
UP (4) & DOWN (5) για να επιλέξετε τον επιθυµητό υπότονο CTCSS ανάµεσα στις 38 
επιλογές. Το νούµερο του τόνου OF δείχνει ότι κανένας τόνος CTCSS δεν είναι 
ενεργοποιηµένος στο κανάλι. Πατήστε στο τέλος το κουµπί ON/OFF (10) για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Για να απενεργοποιήσετε τον τόνο CTCSS, επιλέξτε OFF.  

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόµατη ανίχνευση των καναλιών. Πατήστε µία φορά το 
κουµπί SCAN (6) και η ένδειξη SCAN (D) θα εµφανιστεί στην οθόνη και θα αρχίσει έτσι η 
αυτόµατη ανίχνευση των καναλιών. Πατήστε το κουµπί UP (4) για να ανιχνεύετε τα 
κανάλια πρός τα επάνω ή το κουµπί DOWN(5) για να ανιχνεύετε τα κανάλια προς τα 
κάτω.  Ο ποµποδέκτης θα µείνει κάποια δευτερόλεπτα στο κανάλι που έχει κάποιο σήµα 
και µετά θα προχωρήσει. Για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε πατήστε το κουµπί SCAN 
(6) την ώρα που είναι σταθερή η ένδειξη του καναλιού.  
  
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ DUAL WATCH  
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να κλειδώνετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε κατά λάθος 
πατήµατα όταν δεν το θέλετε. Για να το κλειδώσετε πατήστε το κουµπί SCAN/LOCK (6) 
για µερικά δευτερόλεπτα µέχρι η ένδειξη LOCK (Α) εµφανιστεί στην οθόνη. Για να 
απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή πατήστε ξανά το κουµπί SCAN/LOCK (6) µέχρι να 
εξαφανιστεί η ένδειξη LOCK από την οθόνη. Όταν είναι κλειδωµένο το πληκτρολόγιο 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο τα κουµπιά επιλογής έντασης ήχου, φωτισµό οθόνης, 
Monitor, Call και PTT. 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο καναλιών. Βάλτε µε την 
κανονική διαδικασία ένα κανάλι που επιθυµείτε. Πατήστε το κουµπί MODE (9) τέσσερις 
φορές µέχρι οι ενδείξεις OF (C) και DW (G) αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε τώρα το 
κουµπί UP (4) ή DOWN (5) για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία. Επιβεβαιώστε 
πατώντας το κουµπί ON/OFF (10). Τώρα η συσκευή κάνει ακρόαση και στα δύο κανάλια 
πηγαίνοντας εναλλάξ από το ένα στο άλλο. Πατώντας PTT µιλάµε στο πρώτο κανάλι που 
επιλέξαµε. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή πατήστε το κουµπί MODE (9) 
τέσσερις φορές, αλλάξτε την επιλογή και επιβεβαιώστε πατώντας µία φορά το κουµπί 
ON/OFF (10).  

 
ΣΥΣΤΗΜΑ VOX / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BABY MONITOR. 
Το σύστηµα VOX επιτρέπει την αυτόµατη εκποµπή χωρίς να πατήσουµε το πλήκτρο PTT. 
Ο ποµποδέκτης θα εκπέµπει ενώ ο χρήστης θα µιλάει στο µικρόφωνο και αυτόµατα θα 

 
 



γυρίζει σε λήψη όταν εκείνος θα τελειώνει την οµιλία του.  Η ευαισθησία του VOX 
ρυθµίζεται σε πέντε επίπεδα. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή πατήστε το 
κουµπί VOX (7) και οι ενδείξεις VOX (F) και Vo oF θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. 
Πατήστε τα κουµπιά UP (4) ή DOWN (5) για να ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας (το 1 
είναι στο υψηλότερο επίπεδο ενώ το 5 το χαµηλότερο). Πατήστε το κουµπί ON/OFF (10) 
γρήγορα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Για να απενεργοποιήσετε το VOX πατήστε 
το κουµπί VOX (7) και µε τα κουµπιά UP (4) &DOWN (5) επιλέξτε την ένδειξη Vo oF, για 
επιβεβαίωση πατήστε ένα γρήγορο ON/OFF (10).  
 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
Είναι δυνατόν να βάλετε στη µνήµη 2 κανάλια ως µνήµη Μ1 και Μ2, και να πατάτε απλά τα 
κουµπιά Μ1 (12) & Μ2 (11) όποτε τα θέλετε. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιλέξετε το 
επιθυµητό κανάλι και πατώντας το κουµπί Μ1 (12) για µερικά δευτερόλεπτα το βάζετε 
στην µνήµη. ‘Ενα beep θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει την µνηµόνευση. Κάντε το ίδιο και 
για οποιοδήποτε κανάλι στην µνήµη Μ2 (11).  
 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 
Στην οθόνη της συσκευής υπάρχει µία ένδειξη µε 5 µπάρες που εµφανίζεται όταν πατάµε 
εµείς το PTT για να µιλήσουµε ή όταν ακούγεται ο συνοµιλητής µας και µας δείχνει την 
ένταση του σήµατος τόσο στην εκποµπή όσο και στην λήψη. Επιπλέον σε αυτή την ένδειξη 
φαίνεται και αν το κανάλι που κάνουµε λήψη έχει τόνο CTCSS. 
 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 
Τα περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα εκπέµπουν κάποια ηλεκτροµαγνητικά πεδία, για 
αυτό το λόγο µην τοποθετείτε την συσκευή αυτή κοντά σε  αριθµοµηχανές, computers, 
τηλέφωνα κτλ. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τα τυχόν προβλήµατα και παρεµβολές 
στο σήµα αλλά και στην συσκευή την ίδια. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση ενός χρόνου. Όµως στην εγγύηση αυτή δεν 
συµπεριλαµβάνονται ζηµιές που µπορεί να προκλήθηκαν από υπαιτιότητα της κακής 
χρήσης από τον χρήστη, µη εγκεκριµένες τροποποιήσεις, διαρροές από τα υγρά µπαταριών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  


