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• 8 κανάλια PMR + 69 κανάλια LPD 

• 38 υπότονοι 

• Τόνος Roger Beep 

• Τόνος πληκτρολογίου 

• Κλείδωµα πληκτρολογίου 

• Εµβέλεια πάνω από 3 – 5 χλµ. (Μόνο για το PMR) 

• Αυτόµατο Squelch 

• Αυτόµατο Monitor 

• Κύκλωµα αυτόµατης εξοικονόµησης ενέργειας 

• VOX (Baby Monitor) / Χρήση και µε το µικροµεγάφωνο 

• Ρυθµιζόµενη Hi-Low ισχύς (Μόνο για το PMR) 

• Ανίχνευση καναλιών (SCAN) 

• 3 επιλεγόµενες µελωδίες κλήσης 

• Μνήµη τελευταίου χρησιµοποιηθέντος καναλιού 

• Ενδειξη εκποµπής µε LED 

• Φωτειζόµενη LCD οθόνη 

• Κατάσταση µπαταρίας / ‘Ενδειξη φόρτισης 

• Υποδοχή εξωτερικού µικροµεγαφώνου 

• Υποδοχή φορτιστή 

• ∆όνηση 

• Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (720 mAh) 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για τα καλύτερα αποτελέσµατα. 
 
Προσοχή : Η µέγιστη εµβέλεια µπορεί να µειωθεί σηµαντικά από οποιαδήποτε εµπόδια που µπορεί να 
παρεµβληθούν ανάµεσα στους 2 ποµποδέκτες. 
 
Περιεχόµενα στην συσκευασία 
 
Παρακαλώ ελέγξτε εάν συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω : 
 

• 2 ποµποδέκτες 

• 2 µπαταρίες Li-Ion (τοποθετηµένες ήδη µέσα στους ποµποδέκτες) 

• 2 φορτιστές τοίχου 

• 2 κορδονάκια συγκράτησης 

• 1 βιβλίο οδηγιών χρήσης (Αγγλικά – Ιταλικά) 

• 1 βιβλίο οδηγιών χρήσης (Ελληνικά) 
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Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 11. TALK / CALL. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πατηµένο όση ώρα µιλάτε. Πατήστε δύο 

φορές σύντοµα για να καλέσετε τον άλλο ποµποδέκτη.  
12. ∆είκτης επάνω. Ανεβάζει την ένταση της φωνής αλλά σε συνδυασµό µε το  πάτηµα του 

πλήκτρου MENU ρυθµίζει όλες τις άλλες λειτουργίες. 
1. Αριθµός καναλιού – Απεικονίζει το επιλεγµένο ενεργό κανάλι. 

2. Εικονίδιο κλειδώµατος πλήκτρων. ∆είχνει πότε το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο. 
13. ∆είκτης κάτω. Μειώνει την ένταση της φωνής αλλά σε συνδυασµό µε το πάτηµα του 

πλήκτρου MENU ρυθµίζει όλες τις άλλες λειτουργίες. 
3. Εικονίδιο λειτουργίας δόνησης. ∆είχνει εάν είναι ενεργοποιηµένη η δόνηση. 

4. Αριθµός υπότονου CTCSS (0 – 38). ∆είχνει εάν και ποιος υπότονος έχει επιλεγεί. 
14. SCAN / Κλείδωµα πλήκτρων. Πατήστε το πλήκτρο µία φορά για να ενεργοποιήσετε την 

λειτουργία ανίχνευσης (SCAN). Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να κλειδώσετε τα 

πλήκτρα. 

5. Εικονίδιο Roger Beep. ∆είχνει εάν είναι ενεργοποιηµένο το Roger Beep. 

6. Ενδεικτικό χαµηλής στάθµης της µπαταρίας. ∆είχνει πότε η στάθµη της µπαταρίας είναι 

χαµηλή. 
15. Ενσωµατωµένο µικρόφωνο. 

7. VOX. ∆είχνει πότε είναι ενεργοποιηµένο το VOX. 
16. Ενσωµατωµένο µεγάφωνο. 

8. SCAN. ∆είχνει εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης καναλιών. 17. Κεραία. 
9. ‘Ενδειξη ισχύος Hi/Low. ∆είχνει πότε ο ποµποδέκτης λειτουργεί µε την µεγάλη ισχύ (HI) ή µε 

την χαµηλή ισχύ (LOW). Η επιλογή της ισχύος αφορά µόνο την εκποµπή και τα 8 κανάλια 

PMR (P1 – P8). 

18. MON. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία MONITOR. 

19. Ενδεικτικό φωτάκι εκποµπής. Ανάβει όταν ο ποµποδέκτης κάνει εκποµπή ή όταν καλεί 

άλλον ποµποδέκτη. 
 

                                  

     
 

 

                     

Εγκατάσταση µπαταρίας 
 

Ο ποµποδέκτης SL-01 τροφοδοτείται από µία µπαταρία Ιόντων Λιθίου. Η µπαταρία είναι ήδη 
τοποθετηµένη µέσα στον ποµποδέκτη αλλά όταν χρειαστεί αντικατάσταση ακολουθείστε την 
παρακάτω διαδικασία : 

 
 
Πλήκτρα και Ρυθµίσεις  

1. Αφαιρέστε το καπάκι του ποµποδέκτη που βρίσκεται στο πίσω µέρος ξεβιδώνοντας τις 
τέσσερις βίδες που το συγκρατούν και αφαιρέστε την µπαταρία από την θέση της. 

 
9. Power. Κρατήστε το πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε και να κλείσετε τον 

ποµποδέκτη. 
 
2. Τοποθετήστε την νέα µπαταρία στη συγκεκριµένη θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει µπεί στη σωστή 

κατεύθυνση. Τοποθετώντας την λάθος µπορεί να δηµιουργήσετε πρόβληµα στον 
ποµποδέκτη. Χρησιµοποιήστε την σωστή ORIGINAL µπαταρία. 10. MENU. Κάθε πάτηµα του πλήκτρου µας παραπέµπει στη ρύθµιση διαφορετικής λειτουργίας. 
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 3. Ξανατοποθετείστε το καπάκι πάλι στο πίσω µέρος βιδώνοντας πάλι τις τέσσερις βίδες. 
Προσοχή µην σφίξετε παραπάνω τις βίδες για να µην δηµιουργήσετε πρόβληµα στο καπάκι.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Φορτίστε την µπαταρία για πρώτη φορά περίπου 12 ώρες. 

  

                            

 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
Κάνοντας χρήση του ποµποδέκτη 
 

1. Ανοίξτε τον ποµποδέκτη πατώντας επί 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο POWER. Για να κλείσετε 
τον ποµποδέκτη πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο POWER. 

 2. Ελέγξτε την στάθµη της µπαταρίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να αποφύγετε οποιοδήποτε πρόβληµα όταν αντικαταστήσετε την µπαταρία φροντίστε 
να χρησιµοποιήσετε την µπαταρία που αναφέρεται στο βιβλίο οδηγιών. Ο ποµποδέκτης SL-01 έχει στο 
πρόγραµµά του την λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας για µεγαλύτερη διάρκεια της µπαταρίας. 

3. Ρυθµίστε την ένταση της φωνής στο επιθυµητό επίπεδο πατώντας τα τοξάκια επάνω και 
κάτω. 

  
‘Ενδειξη στάθµης φορτίου µπαταρίας Κάνοντας εκποµπή και λήψη 
  

Ο ποµποδέκτης έχει στην οθόνη ένα εικονίδιο το οποίο εµφανίζεται µόνο όταν  η µπαταρία έχει 
λίγο φορτίο και θέλει φόρτιση. Μπορείτε τότε να φορτίσετε την µπαταρία. 

Για να επικοινωνήσει ο ποµποδέκτης µε άλλους :  
 

‘Όταν η µπαταρία του ποµποδέκτη θέλει φόρτιση το πλήκτρο TALK που το χρησιµοποιούµε για 
να µιλήσουµε µπορεί να µην λειτουργεί και να ακούγεται ένας ήχος όταν το πατάµε για να µας 
δείξει το πρόβληµα της µπαταρίας. 

1. Ο ποµποδέκτης είναι σε κατάσταση λήψης όσο διάστηµα είναι ανοικτός. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK/CALL και µιλήστε όσο πιο φυσιολογικά 

µπορείτε κρατώντας το µικρόφωνο περίπου 20 εκ. µακριά από το στόµα. Την ώρα που 
µιλάτε ανάβει το ενδεικτικό λαµπάκι στο επάνω µέρος του ποµποδέκτη. Την ώρα που 
πατάτε το πλήκτρο TALK/CALL για να µιλήσετε αφήστε να περάσουν 2 δευτερόλεπτα πριν 
µιλήσετε για να µην χάσετε µέρος της οµιλίας σας. 

‘Όταν όµως εµφανίζεται το εικονίδιο που µας δείχνει ότι η µπαταρία θέλει φόρτιση τα πλήκτρα 
TALK και MENU απενεργοποιούνται. Εάν η µπαταρία δεν φορτιστεί µέσα σε 5 λεπτά τότε ο 
ποµποδέκτης θα κλείσει µέχρι την επαναφόρτιση. 

 
Φορτίζοντας την µπαταρία 
 3. Μόλις τελειώσετε την οµιλία σας αφήστε το πλήκτρο TALK/CALL. Τώρα ο ποµποδέκτης είναι 

έτοιµος να κάνει λήψη. 
Ο ποµποδέκτης SL-01 συνοδεύεται από ένα φορτιστή τοίχου 230 V τον οποίο πρέπει να 
χρησιµοποιούµε για την επαναφόρτιση της µπαταρίας. Για να επαναφορτίσουµε την µπαταρία : 

  
Για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους δύο ή περισσότεροι ποµποδέκτες πρέπει όλοι να είναι 
ρυθµισµένοι στο ίδιο κανάλι και στον ίδιο υπότονο CTCSS. 1. Εντοπίστε την υποδοχή Μικροµεγαφώνου/Φορτιστή στο επάνω µέρος του ποµποδέκτη. 

2. Συνδέστε τον φορτιστή σε µία πρίζα ρεύµατος.  
3. Βάλτε το βύσµα του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Κατά την διάρκεια της φόρτισης 

εµφανίζεται το εικονίδιο της µπαταρίας στην οθόνη και εξαφανίζεται µόλις η µπαταρία 
έχει φορτιστεί πλήρως. 
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Εκπέµποντας ένα τόνο κλήσης  
 

Για να στείλετε ένα τόνο κλήσης στον άλλο ποµποδέκτη πατήστε δύο φορές γρήγορα το πλήκτρο 
TALK/CALL. Ο τόνος κλήσης θα ακουστεί για συγκεκριµένο χρόνο και µετά θα σταµατήσει. 
Κατά την διάρκεια της εκποµπής ανάβει το ενδεικτικό λαµπάκι και ένας τόνος ακούγεται µε την 
λήξη της εκποµπής. 

 
Ρυθµίζοντας την ένταση του µεγαφώνου 
 

Για να ρυθµίσουµε την ένταση του µεγαφώνου κάνουµε τα εξής : 
 

1. Πατήστε το τοξάκι επάνω να αυξήσετε την ένταση. 
2. Πατήστε το τοξάκι κάτω να µειώσετε την ένταση. 
3. Η ένδειξη εµφανίζεται στην οθόνη από το επίπεδο 1 έως το 8. Η προρυθµισµένη ένταση 

είναι στο επίπεδο 4. Αυτό δεν εµφανίζεται στην οθόνη παρά µόνο όταν πατήσουµε τα 
τοξάκια πάνω και κάτω. 

 
Κατάσταση λήψης 
 Η ένδειξη ρύθµισης της έντασης εµφανίζεται ως εξής : 

 1. Για να ενεργοποιήσουµε ή να απενεργοποιήσουµε την κατάσταση λήψης πατάµε το πλήκτρο 
Power για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας µακρύς τόνος,  η οθόνη στιγµιαία θα 
δείξει όλες τις ενδείξεις και ο ποµποδέκτης θα είναι έτοιµος σε κατάσταση λήψης. 

 
 2. Για να µπούµε στις λειτουργίες του MENU πατάµε στιγµιαία το πλήκτρο MENU. Πάλι θα 

ακουστεί ένας στιγµιαίος τόνος. 

             

3. Επίσης µε κάθε στιγµιαίο πάτηµα του πλήκτρου MENU θα ακούγεται ένας τόνος και θα 
µπορούµε να ρυθµίσουµε διάφορες καταστάσεις. 

4. Βγαίνουµε από τις λειτουργίες του MENU όταν περάσουµε και την τελευταία επιλογή. 
5. Από τις λειτουργίες του MENU βγαίνουµε αυτόµατα όταν δεν πατήσουµε κάποιο πλήκτρο 

για περίπου 10 δευτερόλεπτα 
6. Επίσης βγαίνουµε από τις λειτουργίες του MENU όταν πατήσουµε στιγµιαία το πλήκτρο 

TALK/CALL.    Αλλάζοντας κανάλια   
 Ο ποµποδέκτης διαθέτει 8 κανάλια PMR και 69 κανάλια LPD. ‘Όλα αυτά µπορούµε να τα 

χρησιµοποιήσουµε για να µιλάµε µεταξύ µας. Για να επιλέξουµε ένα κανάλι κάνουµε τα παρακάτω: Ρυθµίζοντας την λειτουργία MONITOR 
  1. Ανοίγουµε τον ποµποδέκτη κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Power για περίπου 2 

δευτερόλεπτα. Πατώντας το πλήκτρο MONITOR µπορούµε να ακούσουµε κάποιον που έχει χαµηλό σήµα. Η 
λειτουργία MONITOR µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί  για να ελέγξουµε αν υπάρχει άλλη 
δραστηριότητα στο κανάλι που θέλουµε να κάνουµε εκποµπή. Για να βγούµε από την λειτουργία 
MONITOR πατάµε πάλι το ίδιο πλήκτρο. 

2. Πατάµε το πλήκτρο MENU. Ο αριθµός του καναλιού στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβύνει. 
3. Πατάµε τα τοξάκια επάνω ή κάτω για να επιλέξουµε το επιθυµητό κανάλι. Κρατώντας 

πατηµένο συνέχεια το τοξάκι ο αριθµός των καναλιών αλλάζει πολύ γρήγορα. Με κάθε 
αλλαγή καναλιού ακούγεται ένας τόνος beep.  

Εξερευνώντας το MENU 4. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 
πλήκτρο TALK/CALL.  

 Για να έχουµε πρόσβαση στις προηγµένες λειτουργίες του MENU, ο ποµποδέκτης διαθέτει το 
παρακάτω πρόγραµµα :  
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  Για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους δύο ή περισσότεροι ποµποδέκτες πρέπει ή να έχουν επιλέξει τον 
ίδιο υπότονο ή να µην έχουν επιλέξει κανένα. 
 
Ενεργοποίηση εκποµπής µε την φωνή  (VOX) 
 
Ο ποµποδέκτης SL-01 διαθέτει VOX το οποίο µπορούµε να το ενεργοποιήσουµε όποτε θέλουµε. Το 
VOX το ενεργοποιούµε όταν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τον ποµποδέκτη χωρίς να πατάµε το PTT 
ή όταν θέλουµε να ακούµε το χώρο κάποιου µικρού παιδιού (baby monitor). 
 
Ενεργοποίηση του VOX 
 

1. Πατάµε το πλήκτρο MENU τόσες φορές µέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο VOX 
στην οθόνη. 

2. Αλλάζουµε µε τα τοξάκια διαδοχικά την επιλογή ON ή OFF. Όταν µείνουµε στην επιλογή ΟΝ 
το εικονίδιο VOX παραµένει στην οθόνη. 

3. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 
πλήκτρο TALK/CALL. 

 
Για να αξιοποιήσουµε πλήρως την χρήση του VOX µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα 
µικροµεγάφωνο που προτείνει ο κατασκευαστής (ESM-10 ή ESM-20).  
  Χρήση του µικροµεγαφώνου  
 Χρησιµοποιώντας και αλλάζοντας υπότονους 1. Ενεργοποιούµε το VOX. 

 2. Βάζουµε το µικροµεγάφωνο στην ανάλογη υποδοχή. 
Ο ποµποδέκτης SL-01 διαθέτει 38 υπότονους σε κάθε κανάλι. Οι υπότονοι αυτοί είναι διαφορετικοί για 
κάθε κανάλι. Για να επιλέξουµε έναν υπότονο για κάποιο συγκεκριµένο κανάλι κάνουµε τα παρακάτω : 

3. Βάζουµε το ακουστικό στο αυτί µας και το µικρόφωνο στην ανάλογη θέση και είµαστε έτοιµοι 
να επικοινωνήσουµε χωρίς να χρησιµοποιήσουµε τα χέρια µας. 

  
1. Πατάµε το πλήκτρο MENU τόσες φορές µέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει ο αριθµός του 

υπότονου στην οθόνη. Αλλάζοντας την ισχύ εξόδου εκποµπής 
 2. Πατάµε τα τοξάκια επάνω ή κάτω για να επιλέξουµε τον επιθυµητό υπότονο. Κρατώντας 

πατηµένο συνέχεια το τοξάκι ο αριθµός των υποτόνων αλλάζει πολύ γρήγορα. Με κάθε 
αλλαγή υπότονου ακούγεται ένας τόνος beep. 

Ο ποµποδέκτης SL-01 έχει µια επιλογή Hi-Low όσον αφορά την ισχύ εξόδου στα κανάλια PMR. Για να 
κάνουµε αυτή την επιλογή : 
 3. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 

πλήκτρο TALK/CALL. 1. Πατάµε το πλήκτρο MENU τόσες φορές µέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο “Pr” 
στην οθόνη.  

2. Αλλάζουµε µε τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή Hi ή Low. 
3. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 

πλήκτρο TALK/CALL. 
 
Σηµείωση : Η επιλογή αυτή είναι δυνατή µόνο στα 8 κανάλια PMR. 
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Ήχοι πλήκτρων 
 
Ο ήχος (beep) που ακούγεται όταν πατάµε ένα πλήκτρο µπορεί κατ’ επιλογή µας να ακούγεται ή όχι. 
Αυτό γίνεται ως εξής : 
 

1. Πατάµε το πλήκτρο MENU τόσες φορές µέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο “bP” 
στην οθόνη. 

2. Αλλάζουµε µε τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή On ή Off. 
3. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 

πλήκτρο TALK/CALL. 
 
Ενεργοποιώντας το Roger Beep  
 
Ο ποµποδέκτης SL-01 διαθέτει πάλι κατ’ επιλογή µας έναν τόνο (beep) που ακούγεται όταν 
τελειώσουµε την οµιλία µας και αφήσουµε το πλήκτρο TALK. Αυτός ο τόνος λέγεται Roger Beep και 
δηλώνει στον συνοµιλητή µας ότι τελειώσαµε την οµιλία µας. Αυτό το επιλέγουµε ως εξής : 
 

1. Πατάµε το πλήκτρο MENU τόσες φορές µέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο “Roger 
Beep” στην οθόνη. 

2. Αλλάζουµε µε τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή On ή Off. 
3. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 

πλήκτρο TALK/CALL. 
 
Επιλέγοντας τόνο κλήσης 
 
Ο ποµποδέκτης SL-01 διαθέτει 3 διαφορετικούς επιλεγόµενους τόνους κλήσης που µπορούµε να 
καλέσουµε τον συνοµιλητή µας. Για να το κάνουµε αυτό : 
 

1. Πατάµε το πλήκτρο MENU τόσες φορές µέχρι να εµφανιστεί το εικονίδιο “CA” στην οθόνη. 
2. Αλλάζουµε µε τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή 1 - 3. 
3. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 

πλήκτρο TALK/CALL. 
 
Λειτουργία δόνησης 
 
Ο ποµποδέκτης SL-01 είναι εφοδιασµένος µε ένα µηχανισµό δόνησης που µας επιτρέπει την αθόρυβη 
κλήση. Για να τον ενεργοποιήσουµε : 
  

1. Πατάµε το πλήκτρο MENU τόσες φορές µέχρι να αρχίσει να αναβοσβύνει το εικονίδιο 
“Λειτουργίας δόνησης” στην οθόνη. 

2. Αλλάζουµε µε τα τοξάκια επάνω ή κάτω την επιλογή On ή Off. 
3. Για να επιβεβαιώσουµε την επιλογή µας και να βγούµε από το MENU πατάµε σύντοµα το 

πλήκτρο TALK/CALL. 
 
Ανίχνευση καναλιών 
 
Αυτή η λειτουργία µας επιτρέπει να κάνουµε αυτόµατα ανίχνευση σε όλα τα κανάλια για να ακούσουµε 
οτιδήποτε µιλάει αυτή τη στιγµή. Αυτό γίνεται ως εξής : 

1. Πατάµε το πλήκτρο SCAN. Ο ποµποδέκτης αρχίζει να ανιχνεύει όλα τα κανάλια για να 
εντοπίσει οτιδήποτε µιλάει. Εάν ακούσει κάτι σε κάποιο κανάλι σταµατάει για 4-5 
δευτερόλεπτα περίπου και µετά συνεχίζει την ανίχνευση. Εάν πατηθεί το ΡΤΤ την στιγµή 
που έχει σταµατήσει σε κάποιο κανάλι θα σταµατήσει για περίπου 14 δευτερόλεπτα και θα 

συνεχίσει εφ’ όσον δεν ακούγεται τίποτα άλλο. Εάν πατηθει το ΡΤΤ την στιγµή που ανιχνεύει 
θα σταµατήσει την ανίχνευση και θα επιστρέψει στο κανάλι που είναι συντονισµένο. 

2. Για να αφήσουµε την λειτουργία ανίχνευσης πατάµε πάλι το πλήκτρο SCAN. 
 
Κλείδωµα πλήκτρων 
 
Για να αποφύγουµε κατά λάθος πάτηµα πλήκτρων πατάµε και κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο 
SCAN/Κλείδωµα πλήκτρων για 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο κλειδώµατος πλήκτρων (ένα µικρό 
λουκετάκι) εµφανίζεται στην οθόνη. Εφ΄όσον είναι κλειδωµένα τα πλήκτρα δεν λειτουργούν τα τοξάκια 
και τα πλήκτρα SCAN και MENU. Μπορούµε όµως να το κλείσουµε και να το ανοίξουµε, να 
χρησιµοποιήσουµε το πλήκτρο MONITOR ή να στείλουµε ένα τόνο κλήσης. Για να ξεκλειδώσουµε τα 
πλήκτρα πατάµε πάλι το πλήκτρο SCAN/Κλείδωµα πλήκτρων για µερικά δευτερόλεπτα.  
 
Αυτόµατο SQUELCH 
 
Ο ποµποδέκτης SL-01 είναι εφοδιασµένος µε ένα σύστηµα αυτόµατης ευαισθησίας το οποίο κόβει 
τους ενοχλητικούς θορύβους και τα φυσήµατα. Πατώντας το πλήκτρο MONITOR απενεργοποιούµε το 
αυτόµατο SQUELCH και ακούµε τους ενοχλητικούς θορύβους και οποιαδήποτε οµιλία κάτω από 
αυτούς. Για να το ενεργοποιήσουµε πάλι απλά ξαναπατάµε το πλήκτρο MONITOR. 
 
Αυτόµατη εξοικονόµηση ενέργειας 
 
Ο ποµποδέκτης SL-01 διαθέτει ένα σύστηµα αυτόµατης εξοικονόµησης ενέργειας. Αυτό ενεργοποιείται 
5 δευτερόλεπτα µετά από το τελευταίο µας πάτηµα και µας εξοικονοµεί µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Ο 
δέκτης εξακολουθεί να λαµβάνει. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Κανάλια    8 PMR & 69 LPD µε 38 υπότονους CTCSS 
 
Συχνότητα λειτουργίας UHF 446.00625 – 446.09375 MHz  (PMR) 
   UHF 433.07500 – 434.77500 MHz  (LPD) 
 
Τροφοδοσία  Μπαταρία Li-Ion  7,2 V  720 mAh 
 
Ισχύς εξόδου  0,5 W  High / 0,05 W  Low   (PMR) 
   0,01 W  (LPD) 
 
∆ιαστάσεις  120 x 54 x 14,6 mm (συµπεριλαµβανοµένης της κεραίας) 
 
Βάρος   76 γρ.  (συµπεριλαµβανοµένης της µπαταρίας)   
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