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3. ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΤΚΕΤΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 
Σοποκζτθςθ τθσ μπαταρίασ 
1. Απενεργοποιιςτε τον πομποδζκτθ. 
2. Ευκυγραμμίςτε το κάτω μζροσ τθσ μπαταρίασ με τα άγκιςτρα ςφηευξθσ τθσ ςυςκευισ. 
3. Πιζςτε το επάνω μζροσ τθσ μπαταρίασ ςε πλιρθ ζκταςθ μπλοκ του ίδιου. 
Αφαίρεςθ τθσ μπαταρίασ 
1. Απενεργοποιιςτε τον πομποδζκτθ. 



2. Σραβιξτε απαλά προσ τα κάτω το γάντηο αςφάλιςθσ τθσ ςυςκευαςίασ μπαταρίεσ και 
αφαιρζςτε το με κίνθςθ προσ τα πίςω που πραγματοποιικθκε για τθν ειςαγωγι. 

 
4. ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ ΣΗ ΤΚΕΤΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ 
Για να επαναφορτίςετε τθν μπαταρία, λειτουργιςτε ωσ εξισ: 
1. υνδζςτε τον παρεχόμενο μεταςχθματιςτι AC / DC ςτθν υποςτιριξθ του επαναφορτίηετε και, 
ςτθ ςυνζχεια, ςυνδζςτε το ςε μία πρίηα ca. 
2. Αποςυνδζςτε τα ςυνδεδεμζνα εξαρτιματα και απενεργοποιιςτε τον πομποδζκτθ. 
3. Σοποκετιςτε τθ ςυςκευι ςτθν βάςθ φόρτιςθσ μζχρι να ακοφςετε ζνα κλικ. Η ενδεικτικι 
λυχνία φόρτιςθσ ανάβει με κόκκινο χρϊμα και θ φόρτιςθ ζχει αυτό αρχίηει. Εάν θ ενδεικτικι 
λυχνία φόρτιςθσ αναβοςβινει με κόκκινο / πράςινο ι εάν δεν ανάβει, αφαιρζςτε τθ ςυςκευι 
από τθ βάςθ φόρτιςθσ και επανατοποκετιςτε το ξανά. 
4. Ο μζςοσ χρόνοσ φόρτιςθσ τθσ παρεχόμενθσ μπαταρίασ είναι περίπου 12-15 ϊρεσ. το τζλοσ 
τθσ επαναφόρτιςθσ ο ζλεγχοσ οδιγθςε ναι ανάβει με πράςινο χρϊμα. 

 
1. Πλικτρο ανάφλεξθσ και ρφκμιςθσ ζνταςθσ. Γυρίςτε δεξιόςτροφα για να ενεργοποιιςετε τθ 
ςυςκευι και αυξιςτε τθν ζνταςθ, περιςτρζψτε αριςτερόςτροφα για απενεργοποιιςτε τθ 
ςυςκευι και μειϊςτε το επίπεδο ιχου. ε ιςχφ ο πομποδζκτθσ εκπζμπει μπιπ επιβεβαίωςθ 
2. Πλικτρο PTT Push to Talk 
Πατιςτε αυτό το κουμπί για να μιλιςετε και αφιςτε το για λάβετε. Η μετάδοςθ είναι δυνατι 
μόνο με άλλεσ ςυςκευζσ που λειτουργοφν ςτθν επικυμθτι περιοχι ςυχνοτιτων ςε ναυτικι 
χριςθ. 
3. Πλικτρο ελζγχου Squelch και κουμπί MONITOR .Πατιςτε ςφντομα αυτό το κουμπί για να 
αλλάξετε το επίπεδο του squelch, ενεργϊντασ διαδοχικά με τα πλικτρα UP και DOWN. Πατιςτε 
και κρατιςτε πατθμζνο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιιςετε / απενεργοποιιςετε τθ 
λειτουργία MONITOR του ελζγχου. 



4. Πλικτρο κλειδϊματοσ πλικτρων 
Για να ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία κλειδϊματοσ πλικτρων, πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο 
αυτό το κουμπί. 
5. Κάτω κουμπί 
Πατϊντασ αυτό το κουμπί πραγματοποιείται μείωςθ του καναλιοφ λειτουργίασ, με άλλουσ 
τρόπουσ αυτό το κουμπί ζρχεται χρθςιμοποιείται για τθν προςαρμογι διαφόρων ρυκμίςεων. 
6. Πλικτρο UP 
Πατϊντασ αυτό το κουμπί αυξάνεται του καναλιοφ λειτουργίασ, με άλλουσ τρόπουσ αυτό το 
κουμπί ζρχεται χρθςιμοποιείται για τθν προςαρμογι διαφόρων ρυκμίςεων. 
7. Πλικτρο γριγορθσ ανάκλθςθσ καναλιϊν 16 
Πατϊντασ ςφντομα αυτό το κουμπί μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςε αυτό γριγορα ςτο 
καλάςςιο κανάλι ζκτακτθσ ανάγκθσ αρικμό 16. Για να επιςτρζψετε ςτισ κανονικζσ λειτουργίεσ, 
πατιςτε αυτό το κουμπί ξανά. 
8. Πλικτρο MENU & LCM 
Πατιςτε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε ςτο μενοφ λειτουργιϊν. Πατιςτε επανειλθμμζνα για 
κφλιςθ τα διάφορα ςτοιχεία του μενοφ. Πατιςτε παρατεταμζνα για να επιςτρζψετε ςτο 
τελευταίο κανάλι που χρθςιμοποιείται. 
9. Κουμπί παρακολοφκθςθσ DUAL-TRI 
Πατιςτε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιιςετε / απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία 
παρακολοφκθςθσ DUAL-TRI. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ λειτουργίασ TRI-watch 
πατϊντασ αυτό το κουμπί μπορείτε να επιςτρζψετε ςτθ λειτουργία DUAL-watch. 
10. Πλικτρο SCAN 
Πατιςτε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιιςετε / απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία ςάρωςθσ. 
Πατϊντασ αυτό το πλικτρο με ζλεγχο προτεραιότθτασ ςε ζνα ενεργό κανάλι, θ λειτουργία 
ςάρωςθσ προτεραιότθτασ μπορεί να ενεργοποιθκεί. 
7. ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 
Αυτόσ ο πομποδζκτθσ λειτουργεί ςτθ καλάςςια ηϊνθ ςυχνοτιτων και επομζνωσ είναι ςε κζςθ 
να επικοινωνεί με όλεσ τισ άλλεσ λειτουργικζσ ςυςκευζσ ςτθν ίδια περιοχι ςυχνοτιτων. 
Σα καλάςςια κανάλια μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για επικοινωνίεσ πλοίων ι πλοίου-γθ και 
πλοίου-γθσ, το κανάλι 16 προορίηεται για χριςθ αντ 'αυτοφ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και 
επομζνωσ πρζπει να παραμείνει υπό ζλεγχο για όλα τθν ϊρα τθσ πλοιγθςθσ. 
Οι επαφζσ μεταξφ των διαφόρων ςτακμϊν μποροφν να ξεκινιςουν ςτο κανάλι 16 για να 
δθμιουργιςει ςτθ ςυνζχεια ζνα ελεφκερο κανάλι επικοινωνίασ αφινοντασ ξανά δωρεάν κανάλι 
16. 
1. Ενεργοποιιςτε τον πομποδζκτθ 
2. Βεβαιωκείτε ότι ο δίαυλοσ ςτον οποίο ςκοπεφετε να μεταδϊςετε είναι δωρεάν. 
3. Πατιςτε το πλικτρο PTT και μιλιςτε με κανονικό ιχο φωνισ κρατϊντασ το μικρόφωνο 
περίπου 10 cm από το ςτόμα. Αποφφγετε τθν άςκοπθ χριςθ κανάλι 16, ι να διαταράξει άλλεσ 
μεταδόςεισ . Για να λάβετε κάντε απελευκζρωςθ του κουμπιοφ PTT. Οι επικοινωνίεσ ςασ 
ενδζχεται να λαμβάνονται από όλεσ τισ ςυςκευζσ που λειτουργοφν ςτθ καλάςςια ηϊνθ και 
εντόσ τθσ εμβζλειασ τθσ περιοχισ ςασ πομποδζκτθ. 
8. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕΝΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Αυτι θ λειτουργία ςάσ επιτρζπει να ορίςετε τισ διάφορεσ διακζςιμεσ λειτουργίεσ αυτι τθ 
ςυςκευι. Για να ζχετε πρόςβαςθ ςτθν κατάςταςθ λειτουργίασ καταναλωτι, πατιςτε το 
Πλικτρο MENU. Κάκε φορά που πατάτε το πλικτρο MENU, γίνεται πρόοδοσ μεταξφ των 
διαφόρων ςταδίων ρφκμιςθσ, θ λειτουργία μπορεί να ελεγχκεί ςτθν οκόνθ κατά τθ χριςθ και θ 
παράμετροσ που ζχει ρυκμιςτεί αναβοςβινει. 
Χρθςιμοποιιςτε τα πλικτρα UP / DOWN για να κάνετε τισ διάφορεσ επιλογζσ και επιβεβαιϊςτε 



τθν επιλογι πατϊντασ το πλικτρο PTT ι MODE ι περιμζνοντασ το αυτόματθ αποκικευςθ που 
γίνεται μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν δεν γίνει επιλογι για 5 δευτερόλεπτα, πομποδζκτθσ 
κα επιςτρζψει αυτόματα ςτθν κανονικι λειτουργία. 
9. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΜΕΣΑΔΟΗ 
Ρφκμιςθ του επιπζδου ιχου 
Για να ρυκμίςετε το επίπεδο ιχου, χρθςιμοποιιςτε το διακόπτθ ελζγχου / Ζνταςθ. Για να 
αυξιςετε τθν ζνταςθ, περιςτρζψτε τον ρυκμιςτι δεξιόςτροφα, για να το μειϊςετε, γυρίςτε το 
αριςτερόςτροφα. 
Κανάλια 
Ο πομποδζκτθσ λειτουργεί ςε κανονικά κανάλια που προορίηονται για καλάςςια χριςθ. 
Για να ρυκμίςετε τα διάφορα κανάλια, πατιςτε τα κουμπιά UP και DOWN. Τψθλι ι χαμθλι 
ιςχφσ εκπομπισ ραδιοςυχνοτιτων. Η ςυςκευι είναι ςε κζςθ να μεταδίδει με δφο επίπεδα 
υψθλισ ιςχφοσ RF ι χαμθλι. 
Όταν επιλεγεί θ ζνταςθ HIGH, ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ ζνδειξθ HI, ενϊ με τθν επιλεγμζνθ 
χαμθλι ιςχφ δεν εμφανίηεται καμία ζνδειξθ. Η μετάδοςθ με μειωμζνθ ιςχφ επιτρζπει 
αυξιςτε τθν αυτονομία τθσ μπαταρίασ, αποφεφγοντασ ταυτόχρονα τυχόν διαταραχζσ ςε 
άλλουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ που λειτουργοφν με τον ίδιο τρόπο καναλιοφ. 
Για να επιλζξετε χαμθλι ιςχφ, πατιςτε το πλικτρο PTT και το κουμπί ΚΑΣΩ, ςτθν οκόνθ θ 
ζνδειξθ HI εξαφανίηεται, για επαναφορά υψθλι ιςχφ, πατιςτε ξανά το πλικτρο PTT και το 
κουμπί UP. 
Ρφκμιςθ του squelch 
Για να ρυκμίςετε το επίπεδο squelch, πατιςτε ςφντομα το κουμπί Squelch / Monitor, 
εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ τρζχουςα ρφκμιςθ τϊρα, χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά UP και Down 
για να ρυκμίςετε ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ ςασ. το τζλοσ πιζςτε το πλικτρο PTT ι 
περιμζνετε 5 δευτερόλεπτα για για να λάβετε τθν απομνθμόνευςθ τθσ πραγματοποιθκείςασ 
ρφκμιςθσ. Σα διακζςιμα επίπεδα ρφκμιςθσ squelch είναι 8. και κυμαίνονται από επίπεδο 1 
(Open squelch) ςτο επίπεδο 8 (Closed squelch). 
Η αυτόματθ ρφκμιςθ (Ao) του squelch είναι επίςθσ διακζςιμθ ι τθ δυνατότθτα να τθ 
διατθρείτε πάντα ανοιχτι "Off". 
Λειτουργία MONITOR 
Αυτι θ λειτουργία χρθςιμοποιείται για το ςτιγμιαίο άνοιγμα του squelch κατά τθ διάρκεια τθσ 
φάςθσ ελζγχου ενόσ καναλιοφ. Για να ενεργοποιιςετε ι να απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία 
MONITOR, κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί SQUELCH / MONITOR για δφο δευτερόλεπτα. 
τθν οκόνθ, με τθ λειτουργία MONITOR ενεργι, κα εμφανιςτεί το εικονίδιο Monitor. 
Λειτουργία κλειδϊματοσ κλειδιοφ 
Για να ενεργοποιιςετε αυτι τθ λειτουργία, πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί 
Πλικτρο κλειδϊματοσ πλθκτρολογίου. Σο εικονίδιο λειτουργίασ εμφανίηεται ςτθν οκόνθ 
κλειδαριά ςχιματοσ κλειδιοφ. 
Κανάλι 16 
Σο κανάλι 16 χρθςιμοποιείται για επικοινωνίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι για αρχικι επαφι με 
άλλουσ ςτακμοφσ. Αυτό το κανάλι ζρχεται αυτόματα διατθροφνται υπό ζλεγχο κατά τθ φάςθ 
διπλοφ ελζγχου ι το τρία ρολόγια. υνιςτάται πάντα να κρατάτε το κανάλι 16 υπό ζλεγχο 
κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ πλοιγθςθσ. 
Αποκικευςθ του τελευταίου καναλιοφ (LCM) 
Χάρθ ςε αυτι τθ λειτουργία είναι δυνατό να ςυντονιςτείτε γριγορα το τελευταίο 
χρθςιμοποιείται κανάλι. Για να ενεργοποιιςετε αυτι τθ λειτουργία, πατιςτε τα κουμπιά 
MENU και LCM. Για να απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία, πατιςτε παρατεταμζνα και πάλι αυτά 
τα κουμπιά. 



Λειτουργία διπλισ και τριπλισ παρακολοφκθςθσ 
Η λειτουργία διπλοφ ρολογιοφ επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ δφο κανάλια, το 
πρωτεφον κανάλι και το διπλό κανάλι. Ο διπλόσ δίαυλοσ πρζπει να είναι το CH16, και αυτι θ 
επιλογι ζχει ρυκμιςτεί απευκείασ ςτο εργοςτάςιο. Όταν λαμβάνεται ζνα ςιμα ςτο άλλο 
κανάλι, θ μονάδα ειςζρχεται πατιςτε για 5 δευτερόλεπτα πριν ςυνεχίςετε τθ λειτουργία διπλισ 
παρακολοφκθςθσ. 
Για να ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία διπλοφ ρολογιοφ, επιλζξτε πρϊτα το κανάλι κφριο 
ραδιόφωνο, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε ςφντομα τα πλικτρα Dual-watch και Triple-ρολόι. 
Σο κακοριςμζνο κανάλι και το CH16 εμφανίηονται ςτθ ςειρά. Για να απενεργοποιιςετε τθ 
λειτουργία Dual-watch ι Tri-watch, πατιςτε ξανά τα κουμπιά Dual-watch και Tri-watch. 
Σριςδιάςτατθ λειτουργία 
Χάρθ ςε αυτι τθ λειτουργία κα είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τριϊν καναλιϊν, του καναλιοφ 
πρωτεφον, κανάλι 16 και ζνα τρίτο κανάλι που μπορεί να οριςτεί ςτο μενοφ λειτουργιϊν. 
Εάν δεν ζχει οριςτεί το τρίτο κανάλι, θ λειτουργία Tri-Watch δεν κα ξεκινιςει και κα 
δθμιουργθκεί ζνα μινυμα ςφάλματοσ. Όταν λαμβάνεται ζνα ςιμα ςε ζνα από τα τρία κανάλια, 
θ ςυςκευι κα ειςζλκει πατιςτε για περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν ςυνεχίςετε τθ λειτουργία Tri-
watch. 
Για να ενεργοποιιςετε αυτι τθ λειτουργία, επιλζξτε πρϊτα το ραδιοφωνικό κανάλι 
(βλζπε πίνακα καναλιϊν) πρωτεφον κανάλι και κανάλι προτεραιότθτασ. Πατιςτε και κρατιςτε 
πατθμζνα τα πλικτρα Dual και Tri-Watch ταυτόχρονα. Για να απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία 
Tri-watch, πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο ξανά τα κουμπιά Dual και Tri-watch. Πατϊντασ το 
πλικτρο PTT κατά τθ λιψθ ςιματοσ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ Dual ι Tri-watch, θ ςυςκευι κα 
μεταδίδει ςτο κανάλι που εμφανίηεται. Πατϊντασ το πλικτρο PTT χωρίσ κανάλι που 
εμφανίηεται ςτθν οκόνθ, κα τεκεί ςε μετάδοςθ ςτο πρωτεφον κανάλι, τον ζλεγχο Dual ι 
Triwatch κα επαναλθφκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά τθ λιξθ τθσ μετάδοςθσ. 
άρωςθ καναλιοφ 
Η λειτουργία ςάρωςθσ καναλιϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αναηιτθςθ ςθμάτων εντόσ των 
διακζςιμων καλάςςιων διαφλων. Για να ενεργοποιιςετε / απενεργοποιιςετε αυτι τθ 
λειτουργία, πατιςτε ςφντομα το πλικτρο SCAN, το εικονίδιο για τθ λειτουργία κα εμφανιςτεί 
ςτθν οκόνθ ςάρωςθ. Η ςάρωςθ κα ςταματιςει μόνο όταν απενεργοποιθκεί θ λειτουργία. 
Η ςυςκευι κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ ςάρωςθσ κα προχωριςει ςτον ζλεγχο όλων 
τα καλάςςια ραδιοφωνικά κανάλια διαδοχικά, ςταματϊντασ μόνο για 5 δευτερόλεπτα 
εκείνα τα κανάλια όπου υπάρχει διαμορφωμζνο ςιμα. Πατϊντασ το πλικτρο PTT με τθ 
ςάρωςθ ςταματθμζνθ ςε ζνα κανάλι, κα προκαλζςει τθν ζναρξθ τθσ μετάδοςθσ ςτο ίδιο 
κανάλι. Για να ςυνεχίςετε τθ ςάρωςθ, πιζςτε τα πλικτρα UP / DOWN. 
Πατϊντασ το πλικτρο PTT κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ ςάρωςθσ περιλαμβάνεται το 
επιςτροφι ςτθν κανονικι κατάςταςθ λειτουργίασ. Η ςάρωςθ κα ςυνεχιςτεί 5 δευτερόλεπτα 
μετά τθ λιξθ τθσ μετάδοςθσ.Εάν ζχει οριςτεί κανάλι προτεραιότθτασ ςτο μενοφ λειτουργιϊν, 
κα είναι μόνο θ λειτουργία ςάρωςθσ προτεραιότθτασ είναι διακζςιμθ. 
Σο κανάλι που ζχει οριςτεί ωσ προτεραιότθτα κα ελεγχκεί ςυχνι κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ 
ςάρωςθσ. 
Δίαυλο προτεραιότθτασ 
Σο κανάλι προτεραιότθτασ είναι το κανάλι που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για το 
Ζλεγχοσ τριϊν ωρϊν ι για ςάρωςθ προτεραιότθτασ. Εάν δεν ζχει επιλεγεί το κανάλι 
προτεραιότθτασ ςτο μενοφ λειτουργιϊν, τθ ςάρωςθ προτεραιότθτασ και το Tri-watch δεν 
μπορεί να λειτουργιςει. Για να αλλάξετε τθ ρφκμιςθ του καναλιοφ προτεραιότθτασ, πατιςτε 
και το κουμπί MENU μζχρι να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ το εικονίδιο για το κανάλι 
προτεραιότθτασ αναβοςβινει. Χρθςιμοποιιςτε τα πλικτρα UP / DOWN για να αλλάξετε τισ 



ρυκμίςεισ. Για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ, πατιςτε το πλικτρο PTT ι περιμζνετε 5 
δευτερόλεπτα. Σο εικονίδιο για το κανάλι προτεραιότθτασ εμφανίηεται μόνο αν ζχει ρυκμιςτεί  
ζνα κανάλι προτεραιότθτασ. 
Key Beep (λειτουργία ςιμανςθσ ιχου όταν πιζηετε τα πλικτρα)  
Χάρθ ςε αυτι τθ λειτουργία είναι δυνατι θ λιψθ ακουςτικοφ ςιματοσ επιβεβαιϊνει κάκε 
φορά που πιζηεται ζνα κουμπί τθσ ςυςκευισ. Για να αλλάξετε τθ ρφκμιςθ "Μπιπ", πιζςτε το 
πλικτρο MENU μζχρι να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ το εικονίδιο για το Βαςικό μπιπ. Χριςθ τότε τα 
πλικτρα UP / DOWN για να αλλάξετε τισ ρυκμίςεισ. Για να επιβεβαιϊςετε , πατιςτε το πλικτρο 
PTT ι περιμζνετε 5 δευτερόλεπτα. 
Οπίςκιοσ φωτιςμόσ πλθκτρολογίου και κουμπιοφ 
Η οκόνθ και τα πλικτρα του πομποδζκτθ ανάβουν κάκε φορά πατιςτε ζνα κουμπί (εκτόσ από 
το πλικτρο PTT) 
Επίπεδο φόρτιςθσ μπαταρίασ 
Σο ςχετικό επίπεδο ςτάκμθσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ εμφανίηεται απευκείασ ςε γραφικι 
μορφι τθν κατάςταςθ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ ςτθν οκόνθ. 
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
Η λειτουργία εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αποκθκεφει τθ φόρτιςθ του μπαταρία ϊςτε να αυξθκεί 
θ αυτονομία λειτουργίασ του. Η λειτουργία εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ενεργοποιείται αυτόματα 
κάκε φορά που ζρχεται ανίχνευςε μια περίοδο αδράνειασ τθσ ςυςκευισ. 
 
10. ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΦΑΛΜΑΣΩΝ 
Εάν παρατθριςετε μθ φυςιολογικι λειτουργία πομποδεκτϊν, δοκιμάςτε να επαναφορτίςετε 
τθν μπαταρία και, ςτθ ςυνζχεια, δοκιμάςτε να τθν απενεργοποιιςετε και να ενεργοποιιςετε 
ξανά και αν θ ανωμαλία επιμζνει να πραγματοποιιςετε ζνα πλιρθσ επαναφορά τθσ ςυςκευισ. 
Για επαναφορά, ακολουκιςτε τα εξισ βιματα: 
1. Απενεργοποιιςτε τθ ςυςκευι. 
2. Πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνα τα κουμπιά MENU, DOWN και PTT. 
3. Ενεργοποιιςτε τον πομποδζκτθ και πατιςτε το κουμπί MENU. 
4. Απενεργοποιιςτε ξανά τθ ςυςκευι και, ςτθ ςυνζχεια, ενεργοποιιςτε τθ ξανά. 
Σϊρα ο πομποδζκτθσ ζχει επαναφερκεί ςτισ αρχικζσ προγραμματιςμζνεσ ςυνκικεσ ςτο 
εργοςτάςιο. 
Εάν και αυτι θ λειτουργία δεν καταφζρει να επιλφςει τθν ανωμαλία που διαπιςτϊκθκε, 
ςυνιςτάται να επικοινωνιςετε με το εξουςιοδοτθμζνο κζντρο ςζρβισ περιςςότερο κοντά ςασ 
για τεχνικι βοικεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


