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1 Ρλικτρο μενοφ λειτουργίασ FUN 
2 V / M VFO / Ρλικτρο διακόπτθ λειτουργίασ μνιμθσ(μόνο ςτθν 
amateur version) 
3 Ρλικτρο ςάρωςθσ SCA 
4 Κλειδί SQL Squelch 
5 VOL Ρλικτρο ενεργοποίθςθσ / απενεργοποίθςθσ και πλικτρο 
ζνταςθσ 
6 Ενδεικτικι ζνδειξθ RX Ανάβει όταν είναι ζγκυρθ θ λειτουργία 
squelch 

7 Ζνδειξθ TX Ανάβει όταν το TX 
8 Οκόνθ LCD Εμφάνιςθ ρφκμιςθσ καναλιοφ / ςυχνότθτασ / λειτουργίασ 
9 Ομιλθτισ Ακρόαςθ κλιςεων 
Πατήςτε το πλήκτρο Fun ζωσ ότου εμφανιςτεί το εικονίδιο F και ςτη ςυνζχεια πατήςτε το ακόλουθο πλήκτρο : 
1 κανάλι αποκικευςθσ V / M 
2 Σάρωςθ καναλιϊν SCA διαγράψτε ι προςκζςτε 
3 φκμιςθ CTCSS / DCS SQL 
4 Κλείδωμα πλθκτρολογίου VOL 
Κρατιςτε το πλικτρο FUN  και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε 
1 V / M Διαγραφι καναλιοφ μνιμθσ 
2 Λειτουργία ζνδειξθσ τάςθσ SQL 
Κρατήςτε πατημζνο το πλήκτρο : 
1 FUN Ειςάγετε τθ λειτουργία ρφκμιςθσ αφοφ τθν κρατιςετε για 2 δευτερόλεπτα 
2 SQL Στρζψτε τθν οκόνθ 

 
 
1.F: Εμφανίηεται όταν πιζηετε το πλικτρο FUN 
2.CT: Εμφάνιςθ κατά τθ ρφκμιςθ του CTCSS 
3.T: Οκόνθ κατά τθ ρφκμιςθ του TX CTCSS 
4.DCS: Οκόνθ κατά τθ ρφκμιςθ DCS 
5. +: Οκόνθ κατά τθ ρφκμιςθ κετικισ κατεφκυνςθσ 
μετατόπιςθσ 
6.-: Οκόνθ κατά τθ ρφκμιςθ αρνθτικισ κατεφκυνςθσ 
μετατόπιςθσ 

7.R: Οκόνθ όταν ενεργοποιείτε τθ λειτουργία αντίςτροφθσ ςυχνότθτασ 
8.N: Οκόνθ κατά τθ ρφκμιςθ τθσ ςτενισ ηϊνθσ 
9.: Εμφάνιςθ κατά τθ ρφκμιςθ τθσ λειτουργίασ κλειδϊματοσ πλθκτρολογίου 
10.H: Οκόνθ όταν ρυκμίηετε υψθλι ιςχφ 
11.M: Εμφανίηεται όταν ρυκμίηετε τθ μεςαία ιςχφ 
12.L: Οκόνθ κατά τθ ρφκμιςθ χαμθλισ ιςχφοσ 
13.188: Εμφάνιςθ αρικμοφ καναλιοφ μνιμθσ ςτθ λειτουργία μνιμθσ 
14.Ειςαξικό ςθμείο: Οκόνθ όταν το κανάλι καταςτιματοσ δείχνει κενό κανάλι 
15.Διαδικαςία: Εμφανίηεται αυτό το εικονίδιο κατά τθ ρφκμιςθ τθσ παράκαμψθσ ςάρωςθσ καναλιοφ 
16.Διαβατικό ςθμείο: Υποδεικνφει το δεκαδικό ςθμείο τθσ ςυχνότθτασ και τθ λειτουργία ςάρωςθσ 
17.Διαδικαςία: Εμφανίςτε αυτό το εικονίδιο κατά τθ ρφκμιςθ τθσ ςάρωςθσ CTCSS / DCS 
18.888888: Υποδείξτε το όνομα του καναλιοφ ςυχνότθτασ ι μνιμθσ 
19.25 / 5/75: Εμφανίηει αυτό το εικονίδιο όταν υποδεικνφει το τζλοσ τθσ ςυχνότθτασ. 
20.BUSY: Εμφανίηεται όταν λαμβάνετε το ςιμα ι ενεργοποιείτε τθν οκόνθ λειτουργία 
21.RSSI: Εμφάνιςθ ζνταςθσ ςιματοσ TX / RX 
 
Σφμφωνα με τθν πρακτικι εφαρμογι, μπορείτε να ρυκμίςετε τισ εργαςίεσ ραδιοφϊνου ωσ Λειτουργία εραςιτεχνικοφ πομποδζκτθ 
ι λειτουργία επαγγελματικοφ πομποδζκτθ. Εκεί είναι επίςθσ 2 επίπεδα λειτουργιϊν μενοφ για να ορίςετε τισ λειτουργίεσ όπωσ 
χρειάηεςτε. Είναι εφκολο και βολικό (από το νοφμερο 1 ζωσ το αρικ. 10 είναι λειτουργία καναλιοφ ρφκμιςθ, Από αρικ. 11 ζωσ 
αρικ. 20 είναι θ ρφκμιςθ γενικϊν ρυκμίςεων). 
 
5.1 Λειτουργία βαςικήσ λειτουργίασ 
Α. Με το λογιςμικό προγραμματιςμοφ: Στο "General Setting" του λογιςμικοφ του υπολογιςτι, επιλζξτε "Λειτουργία εμφάνιςθσ" 
για να επιλζξετε Εραςιτεχνικό πομποδζκτθ λειτουργία ι λειτουργία επαγγελματικοφ πομποδζκτθ. 
Β. Με χειροκίνθτθ ρφκμιςθ: Ανατρζξτε ςτθν ενότθτα "Display Mode" 
5.2 Εραςιτεχνική λειτουργία πομποδζκτη 
Εκτόσ από τθ ρφκμιςθ ωσ λειτουργία "CH", άλλοι κεωροφνται ωσ εραςιτζχνεσ λειτουργία πομποδζκτθ. Σε αυτι τθ λειτουργία, 
πατιςτε το πλικτρο *V / M+ για να μεταβείτε μεταξφ τθσ λειτουργίασ καναλιϊν και τθσ λειτουργίασ VFO. 
A. Συχνότθτα + Λειτουργία καναλιοφ: Πταν εμφανίηεται θ ζνδειξθ "FR", ειςάγεται ςτθ λειτουργία Συχνότθτα + Κανάλι. Σε αυτι τθ 
λειτουργία, νζα ρφκμιςθ τθσ λειτουργίασ του καναλιοφ και τθσ ςυντόμευςθσ μπορεί να είναι προςωρινά που χρθςιμοποιείται από 



τον χριςτθ. Μόλισ απενεργοποιθκεί το ραδιόφωνο ι μεταφερκεί ςε άλλο κανάλι, θ προςωρινι ρφκμιςθ κα διαγραφεί και κα 
επιςτρζψει ςτθν αρχικι υκμίςεισ. Εάν το κανάλι του προγράμματοσ λογιςμικοφ του προγράμματοσ είναι ζγκυρο, το 
Η λειτουργία ςυντόμευςθσ και θ ρφκμιςθ καναλιοφ κα αλλάξουν και κα αποκθκευτοφν ωσ τελευταία τιμι μόνιμα. Μόλισ ο 
αςφρματοσ είναι απενεργοποιθμζνοσ ι μεταβλθκεί ςε νζα ςυχνότθτα VFO, θ τελευταία ρφκμιςθ παρζμεινε μζχρι επόμενθ 
αλλαγι. 
B. Κανάλι + Λειτουργία ετικζτασ ονόματοσ: Πταν εμφανίηεται θ ζνδειξθ ωσ "NM", ειςάγεται ςτθ λειτουργία "Κανάλι + ονομαςία 
ετικζτασ". Σε αυτι τθ λειτουργία, κα εμφανιςτεί αντίςτοιχο όνομα καναλιοφ κατά τθν επεξεργαςία του τρζχοντοσ καναλιοφ με 
όνομα. Διαφορετικά, κα εμφανίςει τθ ςυχνότθτα + κανάλι. Του 
οι λειτουργίεσ είναι ίδιεσ με τθ λειτουργία ςυχνότθτασ + καναλιοφ. 
C. Λειτουργία VFO (Λειτουργία ςυχνότθτασ): Σε αυτι τθ λειτουργία, θ Συντόμευςθ θ λειτουργία και θ ρφκμιςθ του καναλιοφ κα 
αλλάξουν και κα αποκθκευτοφν ωσ τελευταία τιμι μόνιμα. Μόλισ απενεργοποιθκεί ι αλλάξει ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ςε νζα 
ςυχνότθτα VFO, θ τελευταία ρφκμιςθ παραμζνει μζχρι τθν επόμενθ αλλαγι. 
5.3 Επαγγελματική λειτουργία πομποδζκτη 
Πταν ορίςετε τθ λειτουργία εμφάνιςθσ ωσ "CH", ειςζρχεται ςτο Professional Λειτουργία πομποδζκτθ. Σε αυτι τθ λειτουργία, εκτόσ 
από τθ ςάρωςθ, άλλθ λειτουργία ςυντόμευςθσ δεν μπορεί να λειτουργιςει. Και από το Νο.1-10 μενοφ ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ 
κα είναι αυτόματθ κεκρυμμζνοσ. Ρρζπει να ρυκμίηονται από λογιςμικό υπολογιςτι. Αν υπάρχει αντίςτοιχθ για το τρζχον κανάλι, θ 
οκόνθ LCD κα εμφανίςει το τρζχον όνομα καναλιοφ Διαφορετικά, εμφανίηει τον τρζχοντα αρικμό καναλιοφ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ο πομποδζκτθσ ζχει προγραμματιςτεί ωσ επαγγελματικόσ τρόποσ πομποδζκτθ και κλειδωμζνο, δεν μπορείτε να 
επιςτρζψετε ςτον εραςιτεχνικό τρόπο πομποδζκτθ χειροκίνθτθ λειτουργία από γενικι ρφκμιςθ. 
5.4 Κάτω από κάθε λειτουργία 
Από το μενοφ αρικ. 11-20 ςτθ γενικι ρφκμιςθ μπορείτε να αλλάξετε και να αποκθκεφςετε. 
6. ΒΑΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
6.01 Ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ 
Πταν ο πομποδζκτθσ είναι απενεργοποιθμζνοσ, πατιςτε το πλικτρο *VOL+ για να ενεργοποιιςετε ι βάςθ ςτο μενοφ λειτουργιϊν 
APO ρυκμίηεται ωσ ενεργοποιθμζνθ μόλισ ςυνδεκεί θ τροφοδοςία, ςτθ ςυνζχεια κρατιςτε το πλικτρο *VOL+ για 2 δευτερόλεπτα 
για να απενεργοποιιςετε. 
6.02 Λειτουργία ζνδειξθσ τάςθσ ιςχφοσ 
Αφοφ ο πομποδζκτθσ ςυνδζςει το καλϊδιο τροφοδοςίασ, πατιςτε το πλικτρο *FUN+ και Το κλειδί *SQL+ ταυτόχρονα για 1 
δευτερόλεπτο μπορεί να επιβεβαιϊςει τθν τρζχουςα τάςθ ρεφματοσ, τότε μπορείτε να δείτε τα δεδομζνα τάςθσ από τθν οκόνθ 
LCD. Η οκόνθ LCD θ τάςθ τθσ οκόνθσ κα αλλάξει μόλισ αλλάξει θ τάςθ ρεφματοσ. 
6.03 φκμιςθ ζνταςθσ ιχου 
Πταν ο πομποδζκτθσ είναι ςε λειτουργία, περιςτρζψτε το κουμπί VOL, τθν οκόνθ LCD VOL-XX, ΧΧ ςθμαίνει επίπεδο ζνταςθσ, 
μπορεί να αυξιςει ι να μειϊςει τθν ζνταςθ , περιςτρζψτε δεξιόςτροφα το κουμπί VOL, μπορείτε να αυξιςετε τθν ζνταςθ του 
ιχου, γυρίςτε το προσ τα αριςτερά για να μειϊςετε τθν ζνταςθ. Πταν ορίςετε τθν ζνταςθ ιχου ωσ 1ο επίπεδο, τότε ο πομποδζκτθσ 
ςε κατάςταςθ ςίγαςθσ. 
6.04 Μεταγωγι μεταξφ λειτουργίασ VFO / καναλιοφ(amateur vrsion) 
Σε κατάςταςθ αναμονισ, πατιςτε V / M μζχρι να εμφανιςτεί θ ζνδειξθ LCD M. Αυτό υποδεικνφει το ραδιόφωνο βρίςκεται ςε 
λειτουργία καναλιοφ. Επαναλάβετε τθν παραπάνω διαδικαςία για εναλλαγι μεταξφ λειτουργία ςυχνότθτασ (VFO) και λειτουργία 
καναλιοφ. 
6.05 Ρροςαρμογι ςυχνότθτασ / καναλιοφ 
1. Στθ λειτουργία ςυχνότθτασ, πιζςτε ςφντομα το πλικτρο *UP+ ι *DN+ για να αυξιςετε ι μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ. Κρατιςτε τα 
πλικτρα *UP+ ι *DN+ για γριγορθ αφξθςθ ι μείωςθ ςυχνότθτα. Ρατιςτε ςφντομα *VOL+, τα MHz κα αναβοςβιςουν, κρατιςτε 
πατθμζνο το *UP+ ι Το πλικτρο *DN+ κα αλλάξει τθ ςυχνότθτα μετακίνθςθσ κατά 1 MHz. Ρατιςτε *VOL] πλθκτρολογιςτε πάλι, το 
MHZ κα αναβοςβινει, κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο *UP] / [DN+ κα αλλάξει το θ ςυχνότθτα μετακινείται κατά 10MHZ, πατιςτε 
οποιοδιποτε πλικτρο εξόδου από αυτι τθ λειτουργία. 
2. Στθ λειτουργία καναλιοφ, πατιςτε ςφντομα το πλικτρο *UP+ ι *DN+ για να αυξιςετε ι μειϊςτε το κανάλι κατά ζνα βιμα. 
Κρατιςτε το πλικτρο *UP+ ι *DN+ για γριγορθ αφξθςθ ι να μειϊςετε το κανάλι.  
6.06 Λιψθ 
Πταν το κανάλι που χρθςιμοποιείτε καλείται, εμφανίηεται θ οκόνθ Εικονίδιο BUSY και ιςχφσ πεδίου. Η πράςινθ ενδεικτικι λυχνία 
RX ανάβει, ςε αυτό τρόποσ που μπορείτε να ακοφςετε τθν κλιςθ. Αν θ οκόνθ LCD του πομποδζκτθ εμφανίηει το εικονίδιο BUSY 
και τθν ιςχφ του πεδίου, το πράςινο Η ενδεικτικι λυχνία LED Rx αναβοςβινει, αλλά δεν μπορεί να ακοφςει τθν κλιςθ, ςθμαίνει 
ότι ζχει λαμβάνουν φορζα που ταιριάηει, αλλά με ανεξζλεγκτθ ςθματοδότθςθ (αναφορά αναφοράσ Pls 
CTCSS / DCS κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ για λειτουργία). 
6.07 Μετάδοςθ 
Κρατιςτε το πλικτρο *SQL+ για να παρακολουκιςετε για λίγο, για να επιβεβαιϊςετε το τρζχον κανάλι 
δεν είναι κατειλθμμζνο, ςτθ ςυνζχεια αφιςτε το πλικτρο *SQL+ και επιςτρζψτε ςτθν κατάςταςθ αναμονισ. Κρατιςτε το πλικτρο 
[PTT+ και το θχείο ςτο μικρόφωνο. Κρατιςτε το μικρόφωνο περίπου 2,5-5,0cm από τα χείλθ ςασ και μιλιςτε ςτο μικροφϊνου ςτθν 
κανονικι φωνι τθσ φωνισ ςασ για να ζχετε το καλφτερο ςτφλ. 
Σθμείωςθ: Κρατιςτε το πλικτρο PTT, θ λυχνία LED ανάβει κόκκινθ και θ ζνταςθ ιςχφοσ εμφανίηεται 
θ οκόνθ, δείχνει ότι εκπζμπει, απελευκερϊνει το PTT για λιψθ. 
6.08 Επεξεργαςία καναλιϊν 
1. Στθ λειτουργία VFO, πιζςτε *UP+ / *DN+ ι *VOL+ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ςυχνότθτα. 
2. Ρατιςτε το πλικτρο *FUN+ + *SQL+ για να ειςαγάγετε τθ ρφκμιςθ CTCSS / DCS. Ριζηω+ / *DN+ ι *VOL+ για να επιλζξετε τθν 
επικυμθτι ςθματοδότθςθ. 
3. Ειςάγετε το μενοφ καναλιϊν αρικ. 1-10 και επιλζξτε τθ ςχετικι ρφκμιςθ. 
4. Ρατιςτε το πλικτρο *FUN+, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται το εικονίδιο F, αν ο αρικμόσ του καναλιοφ 



Το φλασ ςθμαίνει ότι ο τρζχων αρικμόσ καναλιοφ είναι ζγκυροσ. Αν το εικονίδιο M αναβοςβινει ςθμαίνει 
ο τρζχων αρικμόσ καναλιοφ είναι κενόσ. 
5. Ρατιςτε το πλικτρο *UP+ / *DN+ ι περιςτρζψτε το πλικτρο VOL επιλζξτε το επικυμθτό κανάλι αρικμόσ. 
6. Ρατιςτε το πλικτρο *V / M+ αποκθκεφςτε το κανάλι, το εικονίδιο του δεκαδικοφ ςθμείου εξαφανίηεται, ο αρικμόσ καναλιοφ δεν 
αναβοςβινει και εκπζμπει μια προτροπι, δθλαδι το κανάλι αποκθκευμζνθ επιτυχία. 
6.09 Διαγραφι καναλιϊν 
1. Στθ λειτουργία καναλιϊν, πιζςτε *UP+ / *DN+ για να επιλζξετε ζνα ανεπικφμθτο κανάλι. 
2. Κρατιςτε το πλικτρο *FUN+ και *V / M+ για περιςςότερο από 1 δευτερόλεπτο, το τρζχον κανάλι κα διαγραφεί, το ραδιόφωνο κα 
εκπζμψει μια ερϊτθςθ και κα μεταβεί ςτο επόμενο κανάλι. 
7. ΜΕΙΩΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
7.01 Αποκλειςμόσ / Squelch Απενεργοποιθμζνθ ςτιγμιαία 
Το κλειδί SQL ζχει προγραμματιςτεί ωσ Squelch Off ι Squelch Off Ενεργοποίθςθ ςτιγμιαία παρακολουκεί το αςκενζσ ςιμα. 
1. Squelch Off: Ρατιςτε το πλικτρο *SQL+ για να απενεργοποιιςετε το squelch, πατιςτε το πλικτρο *SQL+ και πάλι για να 
ξαναρχίςουμε το squelch. 
2. Squelch Off Στιγμιαία: Ρατιςτε το πλικτρο *SQL+ για να απενεργοποιιςετε το squelch, απελευκζρωςθσ κλειδιοφ για να 
ξαναρχίςετε τθ λειτουργία squelch. 
7.02 φκμιςθ επιπζδου Squelch 
Αυτι θ λειτουργία χρθςιμοποιείται για τθ ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του ςιματοσ RX, θ κλιςθ κα είναι ακοφγεται μόνο όταν φτάςετε 
ςε επίπεδο ρφκμιςθσ, διαφορετικά το ραδιόφωνο κα παραμείνει ςιωπθλό. 
1. Σε κατάςταςθ αναμονισ, κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο *SQL+, ςτθ ςυνζχεια πιζςτε ςφντομα *UP+ / *DN+ ι ενεργοποιιςτε τθν 
ζνδειξθ VOL Κουμπί, θ οκόνθ LCD εμφανίηει το τρζχον επίπεδο squelch. 
2. Ρατιςτε *UP+ / *DN+ ι περιςτρζψτε το κουμπί VOL για να επιλζξετε το επικυμθτό επίπεδο squelch. 
3. Ρατιςτε οποιοδιποτε πλικτρο για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
7.03 Σάρωςθ ςυχνότθτασ 
Στθ λειτουργία ςυχνότθτασ (VFO), αυτι θ λειτουργία ζχει ςχεδιαςτεί για να παρακολουκεί το ςιμα όλων των ςθμείων ςυχνότθτασ 
κάτω από κάκε μζγεκοσ βιματοσ. 
1. Στθ λειτουργία VFO, πατιςτε ςφντομα *SCA+ για να ξεκινιςει θ ςάρωςθ ςυχνότθτασ. 
2. Ρατιςτε ςφντομα *UP+ ι *DN+ για να αλλάξετε τθν κατεφκυνςθ ςάρωςθσ. 
3. Ρατιςτε ςφντομα το πλικτρο *UP+ / *DN+ ι οποιοδιποτε άλλο πλικτρο εκτόσ από το κουμπί επιλογισ ζνταςθσ ιχου για ζξοδο 
από τθ ςάρωςθ. 
7.04 Σάρωςθ καναλιϊν 
Στθ λειτουργία καναλιοφ, αυτι θ λειτουργία χρθςιμοποιείται για τθν παρακολοφκθςθ του ςιματοσ ςε όλα τα κανάλια. 
1. Στθ λειτουργία καναλιϊν, Ρατιςτε το πλικτρο *SCA+ για να ξεκινιςει θ ςάρωςθ του καναλιοφ. 
2. Ρατιςτε ςφντομα το πλικτρο *UP+ / *DN+ για να αλλάξετε τθν κατεφκυνςθ ςάρωςθσ. 
3. Ρατιςτε ςφντομα το πλικτρο *UP+ / *DN+ ι οποιοδιποτε άλλο πλικτρο εκτόσ από το κουμπί επιλογισ ζνταςθσ ιχουγια ζξοδο 
από τθ ςάρωςθ. 
7.05 Σάρωςθ ςάρωςθσ 
Στθ λειτουργία καναλιοφ, ξεχωριςτά πιζςτε ςφντομα το πλικτρο *FUN+ και το πλικτρο *SCA+ ςτο προςκζςτε ι διαγράψτε ζνα 
κανάλι ςάρωςθσ. 
1. Δεκαδικό ςθμείο μεταξφ του δεκαψιφιου και του αρικμοφ μονάδασ ςυχνότθτασ εξαφανιςτεί, το τρζχον κανάλι προςτζκθκε ςτθ 
λίςτα ςάρωςθσ. αυτό το κανάλι κα είναι να ςαρωκεί όταν ξεκινιςει θ λειτουργία ςάρωςθσ. 
2. Απεικόνιςθ δεκαδικϊν ςθμείων μεταξφ 10 ψθφίων και μονάδων μονάδων ςυχνότθτασ, το τρζχον κανάλι διαγράφεται από τθ 
λίςτα ςάρωςθσ, αυτό το κανάλι δεν κα είναι να ςαρωκεί κατά τθ λειτουργία ςάρωςθσ εκκίνθςθσ. 
7.06 φκμιςθ κωδικοποίθςθσ και αποκωδικοποίθςθσ CTCSS / DCS 
Ξεχωριςτά πατιςτε ςφντομα το πλικτρο *FUN+ και το πλικτρο *SQL+ για να ειςάγετε το CTCSS /DCS κωδικοποίθςθ / 
αποκωδικοποίθςθ μενοφ, πατιςτε επανειλθμμζνα *SQL+, για να ρυκμίςετε CTCSS / DCS κωδικοποίθςθ / αποκωδικοποίθςθ για το 
τρζχον κανάλι. 
1. Πταν θ οκόνθ LCD εμφανίηει T, ςθμαίνει το τρζχον κανάλι που ζχει ρυκμιςτεί με το CTCSS κωδικοποιιςτε, πατιςτε το πλικτρο 
*UP+ / *DN+ ι περιςτρζψτε το κουμπί VOL για να επιλζξετε το επικυμθτό κωδικοποίθςθ. 
2. Πταν θ οκόνθ LCD εμφανίηει CT, ςθμαίνει το τρζχον ςφνολο καναλιϊν με CTCSS κωδικοποίθςθ / αποκωδικοποίθςθ, πατιςτε το 
πλικτρο *UP+ / *DN+ ι περιςτρζψτε το κουμπί VOL επιλζξτε τθν επικυμθτι αποκωδικοποίθςθ CTCSS. 
3. Πταν θ οκόνθ LCD εμφανίηει DCS, ςθμαίνει το τρζχον κανάλι που ζχει οριςτεί με DCS κωδικοποιιςτε / αποκωδικοποιιςτε, 
πιζςτε το πλικτρο UP / DN ι περιςτρζψτε το κουμπί VOL για να επιλζξετε ικελε κωδικοποίθςθ / αποκωδικοποίθςθ DCS. 
4. Κωδικόσ CTCSS: 62,5-254,1 ςφνολο 51 ομάδων. Κωδικόσ DCS: 000N-777I ςφνολο 1024 ομάδων, Ν είναι κετικόσ κϊδικασ, Ι είναι 
αντίςτροφοσ κωδικόσ. Ρατιςτε V / M για να επιλζξετε κετικό κϊδικα ι αντίςτροφο κωδικό. 
5. Ρατιςτε το πλικτρο *UP+ / *DN+ ι οποιοδιποτε άλλο πλικτρο εκτόσ από το κουμπί επιλογισ ζνταςθσ για ζξοδο. 
Σθμείωςθ : Στθν κατάςταςθ καναλιοφ, αυτι θ λειτουργία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί προςωρινά από το χριςτθ. Μόλισ 
απενεργοποιθκεί το ραδιόφωνο ι μεταφερκεί ςε άλλο κανάλι, θ προςωρινι ρφκμιςθ κα διαγραφεί. Αν το κανάλι που ζχει 
προγραμματιςτεί για ζγκυρθ ρφκμιςθ, θ προςωρινι ρφκμιςθ κα διατθρθκεί ιςχφουν μζχρι τθν επόμενθ αλλαγι, απενεργοποιιςτε 
το ραδιόφωνο ι μεταβείτε ςε άλλο κανάλι, θ προςωρινι ρφκμιςθ δεν κα αλλάξει. 
7.07 Σάρωςθ CTCSS 
Ξεχωριςτά πιζςτε ςφντομα το πλικτρο *FUN+ και το πλικτρο *SOL+ για να ειςάγετε το πλικτρο CTCSS / DCS κωδικοποίθςθ / 
αποκωδικοποίθςθ μενοφ, επανειλθμμζνα πιζςτε ςφντομα το πλικτρο *SQL+ μζχρι Η οκόνθ LCD εμφανίηει το CT, το ςφντομο 
πάτθμα του πλικτρου *SCA+ μπορεί να ειςζλκει ςε ςάρωςθ CTCSS τρόποσ. Με ςφντομο πάτθμα του πλικτρου *UP+ ι *DN+ 
μπορείτε να αλλάξετε τθν κατεφκυνςθ ςάρωςθσ, Μόλισ βρεκεί μια αντίςτοιχθ ςθματοδότθςθ CTCSS, κα ςταματιςει για 5S τότε 
Σαρϊςτε και πάλι. Ρατιςτε οποιοδιποτε πλικτρο για να εξζλκετε. 



7.08 Σάρωςθ DCS 
Ξεχωριςτά πατιςτε ςφντομα το πλικτρο *FUN+ και το πλικτρο *SQL+ για να ειςάγετε το CTCSS / DCS κωδικοποίθςθ / 
αποκωδικοποίθςθ μενοφ, επανειλθμμζνα πιζςτε ςφντομα το πλικτρο *SQL+ μζχρι Η οκόνθ LCD εμφανίηει το DCS, πιζςτε ςφντομα 
το πλικτρο *SCA+ για να ειςζλκετε ςτθ λειτουργία ςάρωςθσ DCS. Με ςφντομο πάτθμα του πλικτρου *UP+ ι *DN+ μπορείτε να 
αλλάξετε τθν κατεφκυνςθ ςάρωςθσ. Μια φορά αν βρίςκετε μια αντίςτοιχθ ςθματοδότθςθ DCS, κα ςταματιςει για 5S και ςτθ 
ςυνζχεια ςάρωςθ ξανά. Ρατιςτε οποιοδιποτε πλικτρο για να εξζλκετε. 
7.09 Κλείδωμα πλθκτρολογίου 
Αποφεφγοντασ τθν ακοφςια λειτουργία, αυτι θ λειτουργία κα κλειδϊςει τα πλικτρα εκτόσ από το πλικτρο *PTT+ και το πλικτρο 
[FUN]. 
1. Ρατιςτε ςφντομα το πλικτρο *FUN+ ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται το εικονίδιο F, πιζςτε το πλικτρο *VOL+ 
θ οκόνθ LCD εμφανίηει ξανά το κλείδωμα, ςθμαίνει ότι το πλθκτρολόγιο είναι κλειδωμζνο. 
2. Επαναλάβετε τθν παραπάνω λειτουργία, όταν το εικονίδιο Κλείδωμα εξαφανιςτεί, ςθμαίνει το 
Το πλθκτρολόγιο είναι ξεκλείδωτο. 
7.10 Μενοφ λειτουργιϊν 
1. Κρατιςτε το πλικτρο *FUN+ για πάνω από 2S για να μπείτε ςτο μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Ρατιςτε ςφντομα *UP+ / *DN+ ι περιςτρζψτε το κουμπί VOL για να αλλάξετε τθν επιλογι μενοφ. 
3. Ρατιςτε ςφντομα το πλικτρο *VOL+ για να μπείτε ςτθ ρφκμιςθ του 2ου επιπζδου 
4. Ρατιςτε ςφντομα το πλικτρο *UP+ / *DN+ ι περιςτρζψτε το κουμπί VOL για να επιλζξετε το τρζχον ςφνκεςθ. 
5. Ρατιςτε ςφντομα οποιοδιποτε πλικτρο για αποκικευςθ και ζξοδο. 
Σθμείωςθ : Υπάρχουν 2 μζρθ του μενοφ λειτουργίασ: μζροσ 1, μενοφ αρικ. 1-10 μενοφ λειτουργιϊν καναλιϊν. μζροσ 2 Μενοφ 
αρικ. 11-20 μενοφ λειτουργιϊν. Το μζροσ 1 κα κρυφτεί αυτόματα ςτθ λειτουργία καναλιϊν ανά πρόγραμμα λογιςμικό. 
7.11 φκμιςθ ςυνδυαςμοφ ςιματοσ 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργιϊν αρικ. 01, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "SKP". Αυτι θ λειτουργία μπορεί να βελτιϊςει 
το επίπεδο παρεμπόδιςθσ μθ ςχετικϊν ςθμάτων.  
SQ: Μπορείτε να ακοφςετε τθν κλιςθ όταν λάβετε ζναν αντίςτοιχο μεταφορζα. 
CTC: Μπορείτε να ακοφςετε τθν κλιςθ όταν λάβετε ζναν αντίςτοιχο μεταφορζα και Σθματοδότθςθ CTCSS / DCS. 
Ρροεπιλογι: SQ 
Σθμείωςθ : Αυτι θ ρφκμιςθ ιςχφει μόνο όταν προςτεκεί θ ςθματοδότθςθ CTCSS / DCS. 
7.12 Επιλογι υψθλισ / χαμθλισ / χαμθλισ ιςχφοσ 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργίασ αρικ. 02, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "POW". Αυτι θ λειτουργία χρθςιμοποιιςτε για να 
ελζγξετε τθ ςτάκμθ ιςχφοσ μετάδοςθσ. 
HI: Μετάδοςθ με υψθλι ιςχφ. 
MI: Μετάδοςθ με μεςαία ιςχφ. 
LO: Μετάδοςθ με χαμθλι ιςχφ. 
Ρροεπιλογι: HI. 
7.13 Επιλογι εφρουσ ηϊνθσ 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργιϊν No 03, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "BNAD". Επιλζξτε κατάλλθλο εφροσ ηϊνθσ 
ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ 
WIDE: το εφροσ ηϊνθσ είναι 25k (ευρεία ηϊνθ) 
NAR: το εφροσ ηϊνθσ είναι 12,5k (Μζςθ ηϊνθ) 
Ρροεπιλογι: WIDE. 
7.14 Κλείδωμα καναλιοφ κατειλθμμζνου 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργιϊν αρικ. 04, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "BUSY". Το BCLO είναι να απενεργοποιιςετε τθ 
μετάδοςθ ενϊ λαμβάνεται το ςιμα RX. Μόλισ το το κανάλι είναι κατειλθμμζνο και πατάτε *PTT+, το ραδιόφωνο κα θχιςει ωσ 
προειδοποίθςθ και να επιςτρζψετε ςτθ λιψθ. 
BU: Ενεργοποίθςθ BCLO, κλειδϊματοσ φορζα, θ μετάδοςθ αναςτζλλεται όταν το τρζχον κανάλι λαμβάνει ζναν αντίςτοιχο φορζα. 
πατιςτε *PTT+ για να εκπζμψει ςφάλμα φωνθτικι προτροπι και πίςω ςτθ λειτουργία λιψθσ. 
RL: Ενεργοποίθςθ BTLO, θ μετάδοςθ αναςτζλλεται όταν υπάρχει κανάλι λαμβάνει ζναν μεταφορζα που ταιριάηει, αλλά δεν 
αντιςτοιχεί ςτο CTCSS / DCS. Τφποσ Ρλικτρο *PTT+ για να εκπζμψει φωνθτικι προτροπι ςφάλματοσ και να επιςτρζψει ςτθ 
λειτουργία λιψθσ. 
OFF: Το BCLO είναι απενεργοποιθμζνο. Μπορεί να μεταδίδει ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ λιψθσ. 
Ρροεπιλογι: OFF. 
7.15 Επεξεργαςία ονόματοσ καναλιοφ 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργιϊν No.05, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "NAME". 
1. Ρατιςτε *UP+ / *DN+ ι περιςτρζψτε το κουμπί VOL για να επιλζξετε χαρακτιρα για να εμφανιςτεί κζςθ δρομζα. 
2. Ρατιςτε το πλικτρο *V / M+ για να επιβεβαιϊςετε και να προχωριςετε ςτθν επόμενθ επεξεργαςία χαρακτιρων. 
3. Ρατιςτε το πλικτρο *FUN+ για να επιςτρζψετε ςτθν τελευταία επεξεργαςία χαρακτιρων. 
7.16 TX OFF(μόνο amateur version) Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν No.06, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται: "TX". Αυτι θ λειτουργία 
χρθςιμοποιείται για να απενεργοποιιςετε τθ μετάδοςθ για το τρζχον κανάλι. 
ON: Επιτρζπεται TX, πιζςτε *PTT+ για μετάδοςθ. 
OFF: Το TX δεν επιτρζπεται, πατϊντασ *PTT+ κα εκπζμπει λάκοσ αναφορά. 
Ρροεπιλογι: ΟΝ. 
7.17 Αντίςτροφθ ςυχνότθτα 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν No.07, τθν οκόνθ LCD "REV". Πταν ενεργοποιιςετε αυτι τθ λειτουργία, θ ςυχνότθτα TX 
μετατρζπεται ςε ςυχνότθτα RX & Η ςυχνότθτα RX αλλάηει ςε ςυχνότθτα TX. Η ςθματοδότθςθ κα αντιςτραφεί εάν Η ςιμανςθ 
CTCSS / DCS υπιρχε ςε αυτό το κανάλι. 



ON: Ενεργοποιιςτε τθν αντίςτροφθ λειτουργία 
OFF: Απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ αντιςτροφισ 
Ρροεπιλογι: OFF. 
7.18 Συηιτθςθ γφρω 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργιϊν No.08, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "TALK". Αυτι θ λειτουργία επιτρζπει άμεςθ 
επικοινωνία με άλλα ραδιόφωνα ςε περίπτωςθ ο επαναλιπτθσ δεν ενεργοποιείται ι όταν βρίςκεται εκτόσ του εφρουσ του 
επαναλιπτθ. Ο πομποδζκτθσ κα μεταδίδει με ςυχνότθτα RX με το CTCSS / DCS ςθματοδότθςθ. 
Ενεργοποίθςθ: Ενεργοποιιςτε τθ λειτουργία ομιλίασ 
OFF: Απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ ομιλίασ 
Ρροεπιλογι: OFF. 
7.19 φκμιςθ αντιςτοίχιςθσ κατεφκυνςθσ 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν NO.09, τθν οκόνθ LCD "SHIFT". Ο αναμεταδότθσ λαμβάνει ζνα ςιμα (UP-LINK) ςε μία ςυχνότθτα 
και αναμεταδίδει ςε άλλθ ςυχνότθτα (DOWN-LINK). Η διαφορά μεταξφ αυτζσ οι δφο ςυχνότθτεσ ονομάηονται ςυχνότθτα 
αντιςτάκμιςθσ. Αν το UP-LINK ςυχνότθτα είναι υψθλότερθ από τθ ςυχνότθτα DOWN-LINK, θ κατεφκυνςθ είναι κετικι, Αν είναι 
χαμθλότερθ, θ κατεφκυνςθ βάρδιασ είναι αρνθτικι. 
+: δείχνει κετικι μετατόπιςθ, που ςθμαίνει ςυχνότθτα μετάδοςθσ υψθλότερθ από τθ ςυχνότθτα λιψθσ. 
-: δείχνει αρνθτικι μετατόπιςθ, που ςθμαίνει ςυχνότθτα μετάδοςθσ χαμθλότερθ από τθ ςυχνότθτα λιψθσ. 
OFF: Απενεργοποιιςτε τθ λειτουργία κατεφκυνςθσ αντιςτάκμιςθσ 
Ρροεπιλογι: OFF. 
7.20 φκμιςθ ςυχνοτιτων offset 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν NO.10, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται το μινυμα "OFFSET" 0-90: Υπάρχει διακζςιμθ ςυνολικι 
περιοχι ςυχνότθτασ 90MHZ 
Ρροεπιλογι: 5.0MHz 
7.21 φκμιςθ μεγζκουσ βθμάτων ςυχνότθτασ 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργιϊν Νο.11, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "STEP". Αυτι θ λειτουργία ιςχφει μόνο ςε 
λειτουργία ςυχνότθτασ (VFO), ςυχνότθτα ειςόδου ι θ ςάρωςθ ςυχνοτιτων περιορίηονται από το μζγεκοσ του βιματοσ 
ςυχνότθτασ. Συνολικό διακζςιμο μζγεκοσ βθμάτων ςυχνότθτασ: 2,5K, 5K, 6,25K, 10K, 12,5K, 20Κ, 25Κ, 30Κ και 50Κ. 
Ρροεπιλογι: 25K 
7.22 φκμιςθ εμφάνιςθσ 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργίασ αρικ. 12, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "DSP". Αυτό το ραδιόφωνο ζχει 3 
διαφορετικοφσ τρόπουσ διανομισ:  
FRQ: Συχνότθτα + Λειτουργία καναλιοφ (Λειτουργία πομποδζκτθ εραςιτεχνικοφ) 
CH: Λειτουργία καναλιοφ 
NM: Λειτουργία καναλιοφ + ονοματοδοςίασ ονόματοσ (λειτουργία πομποδζκτθ εραςιτζχνθ), αν το κανάλι δεν ονομάηεται (τρόποσ 
πομποδζκτθ εραςιτζχνθ), εμφανίηεται Συχνότθτα + Λειτουργία καναλιοφ. 
Ρροεπιλογι: FRQ. 
7.23 Βοθκθτικι ρφκμιςθ BEEP 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν Νο.13, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "BEEP". Η λειτουργία άμεςθσ επιβεβαίωςθσ 
επιβεβαιϊνει τθ λειτουργία του πομποδζκτθ που κα εκπζμψει Το BEEP προειδοποιεί τον ιχο ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ 
λειτουργίασ.  
ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ: Ενεργοποιιςτε τθ λειτουργία εντολισ BEEP 
OFF: Απενεργοποιιςτε τθ λειτουργία προτροπισ BEEP 
Ρροεπιλογι: ΟΝ. 
7.24 TOT (χρονομετρθτισ χρόνου) 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν Νο.14, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "TOT". Ο χρονοδιακόπτθσ περιορίηει τον χρόνο 
ςυνεχοφσ μετάδοςθσ. Κατά τθ μετάδοςθ ο χρόνοσ υπερβαίνει τθν προγραμματιςμζνθ τιμι, θ μετάδοςθ κα ςταματιςει και κα 
εκπζμπει α προτροπι. 
1-30: 1-30 λεπτά διακζςιμθ απόςταςθ κατά 1 λεπτό / βιμα 
OFF: Απενεργοποιιςτε τθ λειτουργία TOT. 
Ρροεπιλεγμζνο επίπεδο: 03. 
7.25 Εγκατάςταςθ APO 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργίασ αρικ. 15, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "APO". Μόλισ ενεργοποιθκεί το APO, το 
ραδιόφωνο κα απενεργοποιθκεί αυτόματα όταν ο προεπιλεγμζνοσ χρονοδιακόπτθσ τρζχει για να τερματίςει. 
30: Αυτόματθ απενεργοποίθςθ μετά από 30 μζτρα 
60: Αυτόματθ απενεργοποίθςθ μετά από 1 ϊρα 
120: Αυτόματθ απενεργοποίθςθ μετά από 2 ϊρεσ 
OFF: Απενεργοποίθςθ Αυτόματθσ απενεργοποίθςθσ 
Ρροεπιλογι: OFF. 
7.26 φκμιςθ επιπζδου Squelch 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν Νο.16, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "SQL" Αυτι θ λειτουργία χρθςιμοποιείται για τθ 
ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του ςιματοσ RX, θ κλιςθ κα είναι ακοφγεται μόνο όταν φτάςετε ςε επίπεδο ρφκμιςθσ, διαφορετικά το 
ραδιόφωνο κα παραμείνει ςιωπθλό. 
OFF-09: Συνολικά 10 επίπεδα, OFF είναι θ χαμθλότερθ τιμι (Open) 
Ρροεπιλογι: 03 
 
 



7.27 φκμιςθ χρόνου αναμονισ ςάρωςθσ 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν Νο.17, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "SCAN" Αυτό το ραδιόφωνο ζχει 3 είδθ χρόνου 
ςάρωςθσ. 
SE: Σταματάει τθ ςάρωςθ ενόσ ςιματοσ που ταιριάηει. 
TO: Ραφει 5 δευτερόλεπτα μετά τθ ςάρωςθ ενόσ ςιματοσ που ταιριάηει, και ςτθ ςυνζχεια ςυνεχίηει τθ ςάρωςθ. 
CO: Ραφει μετά τθ ςάρωςθ ενόσ αντίςτοιχου ςιματοσ, το ςιμα εξαφανίηεται Στθ ςυνζχεια ςυνεχίςτε τθ ςάρωςθ. 
Ρροεπιλογι: TO. 
7.28 φκμιςθ μεκόδου ενεργοποίθςθσ 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν NO.18, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "AOP" Αφοφ απενεργοποιιςετε αυτι τθ λειτουργία, 
ο πομποδζκτθσ κα ενεργοποιθκεί μόνο από πιζηοντασ χειροκίνθτα το πλικτρο VOL. 
ON: Αυτόματθ ενεργοποίθςθ 
OFF: Ενεργοποιιςτε το με το χζρι 
Ρροεπιλογι: ΟΝ. 
7.29 φκμιςθ κζρδουσ μικροφϊνου 
Ειςαγάγετε το μενοφ λειτουργίασ αρικ. 19, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "MIG". 
1-16: ςφνολο 16 επιπζδων για προαιρετικό 
Ρροεπιλογι: 6 
7.30 Επαναφορά εργοςταςιακισ προεπιλογισ 
Ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν No.20, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται θ ζνδειξθ "RESET". Εάν το ραδιόφωνο φαίνεται να 
παρουςιάηει δυςλειτουργία, επαναφζρετε τον μικροεπεξεργαςτι μπορεί να λφςει το πρόβλθμα. 
ΡΑΓΜΑΤΙΚΑ: Πλεσ οι ρυκμίςεισ καναλιοφ, λειτουργίασ ςθματοδότθςθσ ςυνεχίηονται εργοςταςιακά. 
ΥΘΜΙΣΗ: Επαναφορά προεπιλεγμζνθσ εργοςταςιακισ ρφκμιςθσ μενοφ λειτουργιϊν 10-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


