
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΟΡΣΗΖ 
Υξεζηκνπνηείηε κόλν ην θνξηηζηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η θνξηηζηή κε ην LED 
ππνδεηθλύεη ηελ πξόνδν ηεο θόξηηζεο. 
 

Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:  
1. πλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηνλ αληάπηνξα 
2. πλδέζηε ην βύζκα ηνπ πξνζαξκνγέα AC ζηελ πξίδα AC. 
3. πλδέζηε ην βύζκα DC ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζηελ ππνδνρή DC ζην πίζσ κέξνο ηνπ θνξηηζηή. 
4. Σνπνζεηήζηε ην πνκπνδέθηε κε ηελ κπαηαξία πνπ επηζπλάπηεηαη, ή ηε κπαηαξία από κόλε ηεο, ζην 
θνξηηζηή. 
5. Βεβαησζείηε όηη ε κπαηαξία είλαη ζε θαιή επαθή κε ηνπο αθξνδέθηεο θόξηηζεο. Η δηαδηθαζία θόξηηζεο 
μεθηλάεη όηαλ ην θόθθηλν θσηάθη ηνπ LED αλάςεη. 
6. Μεηά από 4 ώξεο, ην θσηάθη ηνπ LED ζα γίλεη πξάζηλν,πνπ δείρλεη όηη ε κπαηαξία είλαη πιήξσο 
θνξηηζκέλε. ηε ζπλέρεηα, αθαηξέζηε ηνλ πνκπνδέθηε καδί κε ηελ κπαηαξία ή ηελ κπαηαξία από ην 
θνξηηζηή. 
 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ αξρηθή ρξήζε ηεο κπαηαξίαο 
Οη λέεο κπαηαξίεο απνζηέιινληαη από ην εξγνζηάζην είλαη πιήξσο αθόξηηζηεο. Φνξηίζηε ηελ γηα 5 ώξεο 
πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε. Η κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο απόδνζεο επηηπγράλεηαη κεηά από 
ηξεηο πιήξεηο θύθινπο θόξηηζεο / απνθόξηηζεο. Εάλ παξαηεξήζεηε όηη ε ηζρύο ηεο κπαηαξίαο είλαη ρακειή, 
παξαθαινύκε θνξηίζηε ηελ κπαηαξία. 
πκβνπιέο γηα ηελ Μπαηαξία  
1. Καηά ηε θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ζαο, λα γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεηαμύ 5 ° C - 40 ° C. Θεξκνθξαζία πάλσ 
ή θάησ από ην όξην, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαξξνή ηεο κπαηαξίαο ή δεκηά. 
2 . Καηά ηε θόξηηζε κηαο κπαηαξίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πνκπνδέθηε,  απελεξγνπνηήζεηε ηνλ πνκπνδέθηε 
γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε θόξηηζε . 
3 . Μελ θόςεηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο ή αθαηξέζηε ηελ κπαηαξία θαηά ηε θόξηηζε ηεο. 
4. Πνηέ κελ θνξηίδεηε κηα κπαηαξία πνπ είλαη πγξή. Παξαθαιώ ζηεγλώζηε κε έλα καιαθό παλί πξηλ από ηελ 
θόξηηζε. 
5. Η κπαηαξία ζα ζέιεη αιιαγή δηόηη ζα έρεη εμαληιεζεί: Όηαλ ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο (ρξόλνο νκηιίαο θαη 
ρξόλνο αλακνλήο ) είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξε από ηελ θαλνληθή απόδνζε νπόηε θαη είλαη θαηξόο λα 
αγνξάζεηε κηα λέα κπαηαξία. 
Παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο 
1. Απόδνζε ηεο κπαηαξίαο ζα κεησζεί ζεκαληηθά ζε κία ζεξκνθξαζία θάησ από 0 ° Ο. Μηα εθεδξηθή 
κπαηαξία είλαη απαξαίηεηε ζην πνιύ θξύν . Η θξύα κπαηαξία κπνξεί λα κελ κπνξέζεη αλ δνπιέςεη ελώ λα 
γίλεη θαλνληθά όηαλ επαλέιζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, νπόηε θαη κπνξείηε λα ηελ θξαηήζεηε γηα 
κειινληηθή ρξήζε . 
2 . Η ζθόλε ζηελ επαθή ηεο κπαηαξίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ κπαηαξία θαη λα κελ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη ή λα θνξηίζεη . Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνηήζηε έλα θαζαξό ζηεγλό παλί γηα λα ζθνππίζεηε πξηλ 
από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κπαηαξίαο ζηνλ πνκπνδέθηε. 
Απνζήθεπζε ηεο κπαηαξίαο 
1. Φνξηίζηε πιήξσο ηελ κπαηαξία πξηλ ηελ απνζεθεύζεηε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα , γηα ηελ απνθπγή 
βιάβεο ηεο κπαηαξίαο πνπ νθείινληαη ζηελ ππεξβνιηθή απνθόξηηζε. 
2 . Φνξηίζηε ηελ κπαηαξία κεηά ηελ απνζήθεπζε πνιιώλ κελώλ ( Li - ion) : ( 6 κήλεο) , γηα ηελ απνθπγή ηεο 
κεησκέλεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο κπαηαξίαο πνπ νθείινληαη ζηελ ππεξβνιηθή απνθόξηηζε. 
3 . Απνζεθεύζηε ηε κπαηαξία ζαο ζε δξνζεξό θαη μεξό κέξνο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

 
Οξηζκόο Δληνιώλ Πιήθηξσλ 
_ Πιήθηξν [PTT] : Κξαηήζηε ην παηεκέλν γηα λα εθπέκςεηε, αθήζηε ην γηα λα επηζηξέςεηε ζε ιήςε. 
 
_ Πιήθηξν [CALL] : 
Πηέζηε ζηηγκηαία ην πιήθηξν CALL γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην ξαδηόθσλν FM. Πηέζηε μαλά ζηηγκηαία γηα λα 
απελεξγνπνηήζεηε ην ξαδηόθσλν. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν CALL γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε 
ιεηηνπξγία παληθνύ. Επαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία παληθνύ. 
 
_ Πιήθηξν [ΜΟΝΗ] : 
Πηέζηε ζηηγκηαία ην πιήθηξν ΜΟΝΙ γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην θαθό LED, επαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα 
λα απελεξγνπνηήζεηε ην θαθό. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν ΜΟΝΙ γηα λα αλνίμεη ην SQUELCH θαη λα 
θάλεηε ιήςε ησλ αζζελέζηεξσλ ζεκάησλ. 
 
_ Πιήθηξν [VFO/MR] : 
Πηέζηε ην πιήθηξν VFO/MR γηα λα ελαιιάζζεηε κεηαμύ ιεηηνπξγίαο VFO θαη κλήκεο. 
 



_ Πιήθηξν [A/B] : 
Πηέζηε ην πιήθηξν [Α/Β] γηα ελαιιαγή κεηαμύ ησλ δπν ζπρλνηήησλ ηεο νζόλεο. 
 
_ Πιήθηξν [BAND] : 
Πηέζηε ην πιήθηξν [BAND] γηα λα αιιάμεηε κπάληα ζηε ηξέρνπζα ζέζε ζπρλόηεηαο ηεο νζόλεο. Όηαλ έρεηε 
ελεξγνπνηήζεη ην ξαδηόθσλν FM πηέζηε ην πιήθηξν [BAND] γηα λα επηιέμεηε κεηαμύ ησλ κπαληώλ ησλ FM 
(65~75MHz θαη 76~108MHz) 
 
_ Πιήθηξν [*SCAN] : 
Πηέζηε ην πιήθηξν [*SCAN] γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία αλάζηξνθήο ε νπνία ζα αιιάδεη κηα 
μέρσξε ζπρλόηεηα εθπνκπήο θαη ιήςεο. Πηέζηε γηα 2’’ ην πιήθηξν [*SCAN] γηα λα μεθηλήζεηε κηα ζάξσζε 
(ζπρλόηεηαο ή θαλαιηώλ κλήκεο). Εθόζνλ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηνλ δέθηε FM πηέζηε ην πιήθηξν [*SCAN] γηα 
αλαδήηεζε ζηαζκώλ ξαδηνθσλίαο FM. 
Καηά ηε ξύζκηζε ππνηόλσλ ιήςεο CTCSS ή θσδηθώλ DCS, πηέζηε ην πιήθηξν [*SCAN] γηα αλαδήηεζε 
ππόηνλνπ CTCSS ή θσδηθνύ DCS ζην ιακβαλόκελν ζήκα. 

_ Πιήθηξν  : 

Όηαλ είζηε ζε θαηάζηαζε θαλαινπνίεζεο (κλήκεο) πηέζηε ην πιήθηξν  γηα ελαιιαγή κεηαμύ πςειήο 

(5W) θαη ρακειήο (1W) ηζρύνο εμόδνπ. Πηέζηε γηα 2’’ ην πιήθηξν  γηα λα θιεηδώζεηε ή λα 
μεθιεηδώζεηε ην πιεθηξνιόγην. 
 
_ Πιήθηξα Λεηηνπξγηώλ 
Πιήθηξν [MENU]: Πηέζηε γηα λα κπείηε ζηα κελνύ ξπζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο θαζώο επίζεο θαη γηα λα 
επηβεβαηώζεηε κηα ξύζκηζε. Πιήθηξν [ ▲ ] ή [ ▼ ]: Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν [ ▲ ] ή ην [ ▼ ] γηα 
γξήγνξε ελαιιαγή ηεο ζπρλόηεηαο πάλσ ή θάησ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζάξσζεο πηέζηε ην πιήθηξν  [ ▲ ] ή [ ▼ ] γηα αιιαγή ηεο θνξάο ηεο ζάξσζεο. 
Πιήθηξν [EXIT] : Πηέζηε γηα λα αθπξώζεηε κηα ξύζκηζε ή γηα λα βγείηε από ηα κελνύ ξπζκίζεσλ. 
 
_ Αξηζκεηηθό Πιεθηξνιόγην 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηώλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ πνκπνδέθηε. Καηά ηελ 
εθπνκπή πηέζηε έλα αξηζκεηηθό πιήθηξν γηα λα ζηείιεηε ηνλ αληίζηνηρν θώδηθα ( ν θώδηθαο πξνγξακκαηίδεηαη 
κέζσ ινγηζκηθνύ από PC). 
 
_ Τπνδνρή Αμεζνπάξ: 
Η ππνδνρή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε αμεζνπάξ ήρνπ (κηθξνκεγάθσλα θιπ) ή θαιώδηα 
πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ζπζθεπήο. 
 
ΟΘΟΝΖ „LCD‟ 
Σα δηάθνξα εηθνλίδηα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε όηαλ ελεξγνπνηνύληαη 
θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ή εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνκπνδέθηε. 

 
 

 
 



TONO 1750Hz ΓΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΖ 
Αλ ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεηε ζε καθξηλή απόζηαζε κέζσ ελόο ξαδηνεξαζηηερληθνύ ζπζηήκαηνο 
επαλαιήπηε ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε έλα ηόλν 1750Hz αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ: Κξαηώληαο παηεκέλν 
ην PTT πηέζηε ην πιήθηξν [BAND] γηα λα εθπέκςεηε έλα ππόηνλν 1750Hz. 

 
“SQL” (squelch) 
H θίκσζε (squelch) θηκώλεη ηνλ ήρν από ην κεγάθσλν όηαλ δελ ππάξρεη θάπνην ζήκα. Αλ ξπζκηζηεί ζσζηά 
ε ζηάζκε ηεο θίκσζεο, ζα αθνύγεηαη ήρνο ΜΟΝΟ όηαλ ιακβάλνληαη ζήκαηα θαη απηό ζα έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα αθόκα κηθξόηεξε θαηαλάισζε κπαηαξίαο. πληζηάηαη ε ζέζε 5 γηα απηή ηε ξύζκηζε. 
 
“VOX” (Δθπνκπή ελεξγνπνηνύκελε κε νκηιία - Voice Operated Transmission) 
Με ηελ ελεξγνπνίεζε απηή ηεο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη απαξαίηεην ην πάηεκα ηνπ PTT γηα λα εθπέκςεηε. Η 
εθπνκπή ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα όηαλ αξρίζεηε λα κηιάηε ζην κηθξόθσλν θαη ηειεηώλεη πάιη απηόκαηα όηαλ 
ζηακαηήζεηε λα νκηιείηε, γπξλώληαο ηνλ πνκπνδέθηε ζε ιήςε. Βεβαησζείηε όηη έρεηε επηιέμεη ηε ζσζηή 
ζηάζκε ελίζρπζεο (gain) έηζη ώζηε λα ππάξρεη θαηάιιειε επαηζζεζία γηα νκαιή εθπνκπή. 
 
“W/N” (Δπηινγή ζηελήο ή θαξδηάο Εώλεο Wide/Narrow Band) 
ε πεξηνρέο κε πνιιά RF ζήκαηα, επηιέμηε ηε ζηελή (Narrow) δώλε έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη νη 
παξεκβνιέο ζηα γεηηνληθά θαλάιηα. 
 
“TDR” (_ηπιή επηηήξεζε/_ηπιή ιήςε) 
H ιεηηνπξγία απηή ζαο επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία κεηαμύ ηεο ζπρλόηεηαο Α ηεο ζπρλόηεηαο Β. Ο πνκπνδέθηεο 
πεξηνδηθά ειέγρεη γηα ζήκαηα ζε κηα άιιε επηιεγκέλε ζπρλόηεηα. Αλ ιεθζεί θάπνην ζήκα ζηελ επηιεγκέλε 
ζπρλόηεηα ν πνκπνδέθηεο παξακέλεη ζε απηή κέρξη λα ραζεί ην ζήκα. 
 
“TOT” (Υξνλνδηαθόπηεο εθπνκπήο) 
Η ιεηηνπξγία απηή ειέγρεη ην ρξόλν εθπνκπήο από ηα ζηηγκή πνπ ζα παηεζεί ην πιήθηξν PTT. Σν 
ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη πνιύ ρξήζηκν γηα λα απνθεύγεηαη ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πνκπνδέθηε από 
παξαηεηακέλε εθπνκπή. Μόιηο επέιζεη ν πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο (από 15 έσο 300 δεπηεξόιεπηα) ν 
πνκπνδέθηεο ζηακαηά απηόκαηα ηελ εθπνκπή ηνπ. 
 
“CTCSS/DCS” (CTCSS ή DCS) 
Οξηζκέλεο θνξέο ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεηε κε θάπνηεο θιεηζηέο νκάδεο ρξεζηώλ ζε θάπνηα θαζνξηζκέλε 
ζπρλόηεηα. Γηα ηε ιήςε απηώλ ησλ ζεκάησλ ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε ρξήζε ηεο ζεκαηνδνζίαο θάπνηνπ 
ππόηνλνπ CTCSS ή θάπνηνπ θσδηθνύ DCS. 
Η θίκσζε αλνίγεη (θαη αθνύγεηαη ν ήρνο από ην κεγάθσλν) κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ιεθζεί έλα ζήκα πνπ 
πεξηέρεη έλα ππόηνλν CTCSS ή έλα ςεθηαθόο θσδηθό DCS όκνην κε απηόλ πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο 
ζηνλ πνκπνδέθηε ζαο. Αλ ν ππόηνλνο ή ν ςεθηαθόο θσδηθόο πνπ ιεθζεί δηαθέξεη από εθείλνλ πνπ έρεη 
πξνγξακκαηηζηεί ζηνλ πνκπνδέθηε ζαο, ηε θίκσζε δελ ζα αλνίμεη θαη ην ζήκα δελ ζα κπνξέζεη λα αθνπζηεί. 
ΖΜΔΗΩΖ: 
Η ρξήζε ππνηόλσλ CTCSS ή ςεθηαθώλ θσδηθώλ DCS, δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ απόιπηε 
κπζηηθόηεηα ζηηο επηθνηλσλίεο. 
 
“ANI” (Απηόκαηνο Αξηζκόο Αλαγλώξηζεο) 
Ο ΑΝΙ (απηόκαηνο αξηζκόο αλαγλώξηζεο) είλαη επίζεο γλσζηόο θαη ζαλ PTT ID, γηαηί θάζε θνξά πνπ 
παηηέηαη ή απειεπζεξώλεηαη ην PTT εθπέκπεηαη έλα αλαγλσξηζηηθό θιήζεο. Σν αλαγλσξηζηηθό απηό εηδνπνηεί 
ηε δηαρείξηζε γηα ην πνηνο πνκπνδέθηεο δήηεζε αθξόαζε. 
Ο ΑΝΙ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ΜΟΝΟ κέζσ ινγηζκηθνύ Η/Τ. 
 
“DTMFST” (Σξόπνο εθπνκπήο Tόλνπ DTMF) 
Αξρηθά ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηε ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ηνπ θσδηθνύ, ξπζκίδνληαο ηελ παξάκεηξν PTT-ID 
ζαλ ΒΟΣ/ΔΟΣ/ΒΟΣΖ. 
“OFF” Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, δελ κπνξείηε λα αθνύηε ηνλ ηόλν DTMF, ελώ παηάηε ην πιήθηξν γηα 
εθπνκπή ηνπ θσδηθνύ ή ν θσδηθόο εθπέκπεηαη απηόκαηα. 
“DT-ST” Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, κπνξείηε λα αθνύηε ηνλ ηόλν DTMF, ελώ παηάηε ην πιήθηξν γηα 
εθπνκπή ηνπ θσδηθνύ. 
“ANI-ST” Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, κπνξείηε λα αθνύζεηε ηνλ ηόλν DTMF, ελώ ν θσδηθόο εθπέκπεηαη 
απηόκαηα. 
“DT-ANI” Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο, κπνξείηε λα αθνύηε ηνλ ηόλν DTMF, ελώ παηάηε ην πιήθηξν γηα 
εθπνκπή ηνπ θσδηθνύ ή ν θσδηθόο εθπέκπεηαη απηόκαηα. 
 
 
 



“SC-REV” ( πλζήθε ζπλέρηζεο ηεο ζάξσζεο) 
Ο πνκπνδέθηεο επηηξέπεη ηε ζάξσζε είηε ζηα πξνγξακκαηηζκέλα θαλάιηα κλήκεο, είηε ζε όιεο ηηο κπάληεο, 
είηε ηκήκαηνο θάπνηαο κπάληαο γηα ηελ αλαδήηεζε ζεκάησλ. Όηαλ βξεζεί θάπνην ζήκα ν πνκπνδέθηεο 
ζηακαηά απηόκαηα ζηε ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο γηα λα ζπλερηζηεί ε ζάξσζε ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε ζπλζήθε 
ζπλέρηζεο σο εμήο: 
 
“TO” (Βάζεη Υξόλνπ): 
Η ζάξσζε ζα ζηακαηήζεη κόιηο αληρλεύζεη έλα ζήκα. Η ζάξσζε ζα ζηακαηά ζε θάζε ζπρλόηεηα ή θαλάιη γηα 
έλα θαζνξηζκέλν ρξόλν. Μόιηο απηόο παξέιζεη ε ζάξσζε ζα ζπλερίζεη απηόκαηα. 
“CO” (Βάζεη ήκαηνο) : 
Η ζάξσζε ζα ζηακαηήζεη θαη ζα παξακείλεη ζε κηα ζπρλόηεηα ή έλα θαλάιη κέρξηο όηνπ 
ραζεί ην ιακβαλόκελν ζήκα. 
“SE” (Λεηηνπξγία Αλαδήηεζεο): 
Η ζάξσζε ζα ζηακαηήζεη θαη ζα παξακείλεη ζε κηα ζπρλόηεηα ή έλα θαλάιη κεηά από ηελ 
αλίρλεπζε ελόο ζήκαηνο. 
 
“PTT-ID” (Σξόπνο εθπνκπήο θσδηθνύ αλαγλώξηζεο) 
“OFF” Να κε γίλεηαη εθπνκπή ηνπ θσδηθνύ κε ην πάηεκα ηνπ PTT. 
“BOT” Εθπνκπή ηνπ θσδηθνύ κε ην πάηεκα ηνπ PTT ( ν θσδηθόο αλαγλώξηζεο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί 
ΜΟΝΟ κέζσ ινγηζκηθνύ Η/Τ. 
“EOT” Εθπνκπή ηνπ θσδηθνύ κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ PTT. 
“BOTH” Εθπνκπή ηνπ θσδηθνύ κε ην πάηεκα ή ηελ απειεπζέξσζε ηνπ PTT. 
 
“BCL” ( Απνθιεηζκόο εθπνκπήο ζε θαλάιη κε ζπλνκηιία) 
Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό απνηξέπεη ηελ εθπνκπή όηαλ ζε έλα θαλάιη ππάξρεη έλα αξθεηά ηζρπξό ζήκα ηθαλό 
λα αλνίμεη ηε θίκσζε. ε κηα ζπρλόηεηα ζηελ νπνία νη ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθνύο ππόηνλνπο 
CTCSS ή ςεθηαθνύο θσδηθνύο DCS, ε ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζαο απνηξέπεη από ην λα 
παξεκβάιεηε θαηά ιάζνο ηνπο ζηαζκνύο πνπ ήδε ζπλνκηινύλ (επεηδή ν πνκπνδέθηεο ζαο κπνξεί λα ζηγάζεη 
από ηνλ δηθό ηνπ απνθσδηθνπνηεηή ηόλνπ). 
 
“SFT-D” (Φνξά ζπρλόηεηαο κεηαηόπηζεο) 
Η ζπρλόηεηα κεηαηόπηζεο ή “OFFSET” είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζπρλόηεηαο ιήςεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο 
εθπνκπήο γηα ηε πξόζβαζε ζε έλα ξαδηνεξαζηηερληθό επαλαιήπηε. Ρπζκίζηε ηε ζπρλόηεηα κεηαηόπηζεο 
ζύκθσλα κε ηε ζπρλόηεηα κεηαηόπηζεο ηνπ επαλαιήπηε κέζσ ηνπ νπνίνπ ζέιεηε λα επηθνηλσλήζεηε. 
 
“OFFSET” (πρλόηεηα κεηαηόπηζεο) 
Όηαλ επηθνηλσλείηε κέζσ ελόο επαλαιήπηε ε θαηεύζπλζε κεηαηόπηζεο ηεο ζπρλόηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ κεηαηόπηζε ηεο ζπρλόηεηαο εθπνκπήο κπνξεί λα είλαη πςειόηεξε ή ρακειόηεξε 
από ηελ ζπρλόηεηα ιήςεο πρ: 
Αλ ζέινπκε λα επηθνηλσλήζνπκε κέζσ ελόο επαλαιήπηε ηνπ νπνίνπ ε ζπρλόηεηα εηζόδνπ είλαη 145,000 
MHz θαη ε ζπρλόηεηα εμόδνπ είλαη 145,600 MHz ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεηε ζηε ξύζκηζε “OFFSET” 
(κελνύ Νν 26) 00.600 θαη ζηε ξύζκηζε “SFT-D” (κελνύ Νν 25) [ - ], έηζη ώζηε ν πνκπνδέθηεο λα θάλεη ιήςε 
πάληα ζηνπο 145,600 MHz θαη όηαλ παηάηε ην PTT λα γπξίδεη απηόκαηα ηε ζπρλόηεηα ηεο εθπνκπήο ζηνπο 
145,000MHz. 
 
“STE” (Δμάιεηςε ηεο νπξάο ηνπ ηόλνπ) 
Η ιεηηνπξγία απηή ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηνλ ηόλν ηνπ ηέινπο εθπνκπήο. Ο ηειηθόο απηόο ηόλνο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσλίεο ΜΟΝΟ κεηαμύ πνκπνδεθηώλ θαη ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηείηαη όηαλ 
πξόθεηηαη λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ ελόο επαλαιήπηε. 
 
ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 
 
ΑΝΟΗΓΜΑ-ΒΖΗΜΟ / ΔΛΔΓΥΟ ΔΝΣΑΖ ΖΥΟΤ 
Βεβαησζείηε όηη ε θεξαία θαη ε κπαηαξία είλαη ζσζηά εγθαηεζηεκέλεο θαη όηη ε κπαηαξία είλαη θνξηηζκέλε. 
Πεξηζηξέςηε ην θνπκπί δεμηόζηξνθα γηα λα αλνίμεηε ηνλ πνκπνδέθηε, πεξηζηξέςηε ηνλ αξηζηεξόζηξνθα 
κέρξηο όηνπ αθνύζεηε έλα “θιηθ” γηα λα ζβήζεη. Γηα λα απμήζεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ πεξηζηξέςηε ην ίδην 
θνπκπί δεμηόζηξνθα, ελώ γηα λα ειαηηώζεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ πεξηζηξέςηε ην αξηζηεξόζηξνθα. 
 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ή ΚΑΝΑΛΗΟΤ 
Πηέζηε θάπνην από ηα πιήθηξα [ ▲ ] ή [ ▼ ] γηα λα δηαιέμεηε ηε ζπρλόηεηα ή ην θαλάιη κλήκεο πνπ 
επηζπκείηε. ηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί άκεζα ε επηιεγκέλε ζπρλόηεηα ή ην θαλάιη κλήκεο. Γηα γξήγνξε 
κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ θξαηήζηε παηεκέλν ην αληίζηνηρν πιήθηξν [ ▲ ] ή 
[ ▼ ].  



 
εκείσζε: (δελ κπνξείηε λα επηιέμεηε θάπνην θαλάιη κλήκεο αλ πξώηα δελ ην απνζεθεύζεηε). 

 
ΡΤΘΜΗΖ ΜΔΝΟΤ 
Γηα λα ξπζκίζεηε έλα νπνηνδήπνηε κελνύ αθνινπζήζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
1. Πηέζηε ην πιήθηξν MENU θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηα πιήθηξα [ ▲ ] ή [ ▼ ] επηιέγνπκε ην κελνύ ηεο ξύζκηζεο 
πνπ ζέινπκε λα πξνγξακκαηίζνπκε. 
2. Πηέζηε πάιη ην πιήθηξν MENU γηα λα κεηαβείηε ζηελ ηξέρνπζα παξάκεηξν ηεο ξύζκηζεο. 
3. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα [ ▲ ] ή [ ▼ ] γηα λα επηιέμεηε ηε παξάκεηξν πνπ επηζπκείηε. 
4. Γηα λα επηβεβαηώζεηε θαη λα απνζεθεύζεηε ηε παξάκεηξν πνπ έρεη δνζεί πηέζηε ην πιήθηξν 
MENU θαη γηα λα βγείηε από ηε ξύζκηζε πηέζηε ην πιήθηξν EXIT. 
 
ΖΜΔΗΩΖ: 
Όηαλ ν πνκπνδέθηεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κλήκεο, δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη 
ηα παξαθάησ κελνύ ξπζκίζεσλ: 
CTCSS, DCS, W/N, PTT-ID, BCL, SCAN ADD TO, S-CODE, CHANNEL NAME. Mόλν ε ηζρύο εμόδνπ H/L 
κπνξεί λα αιιάδεη. 
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