
ΟΔΗΓΙΕ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ CRT 2000 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
1. Πατιςτε ςφντομα το πλικτρο, το ραδιόφωνο εκπζμπει μια ερϊτθςθ και εμφανίηεται θ 
οκόνθ LCD. 
2. Απενεργοποιιςτε το ραδιόφωνο: κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο, μζχρι θ οκόνθ LCD να 
ςβιςει. 
3. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιθμζνο, πιζςτε ςφντομα το πλικτρο, εμφανίηεται θ 
οκόνθ LCD AUDIO: MT, θ ζνταςθ ραδιοφϊνου κα ςβινει. 
φντομα πλικτρα, θ οκόνθ LCD εμφανίηει AUDIO: Esc, το ραδιόφωνο κα ανακτιςει το 
τελευταίο επίπεδο ζνταςθσ. 
 
Διακόπτθσ καναλιοφ ~ PUSH 
1. Γυρίςτε το διακόπτθ καναλιοφ αριςτερόςτροφα για να μετακινθκείτε ςτο κανάλι κάτω, 
γυρίςτε το δεξιόςτροφα προσ τα πάνω Κανάλι. 
2. Γριγορθ ρφκμιςθ καναλιϊν: πιζςτε ςφντομα το πλικτρο *PUSH+ για να ρυκμίςετε το 
κανάλι κατά 10 βιματα κάκε φορά. 
3. Κλείδωμα πλικτρων: Κρατιςτε το πλικτρο *PUSH+, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται το 
κλείδωμα πλικτρων, όλα τα πλικτρα εκτόσ από το πλικτρο *PTT] 

Κλειδωμζνο.  
Κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο *PUSH+ ξανά για να ξεκλειδϊςετε το πλικτρο. 
1. φντομθ εναλλαγι μεταξφ 3 ομάδων αυτολειτουργικϊν πλικτρων. 
2. Με το πάτθμα του πλικτρου ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν φόντου. 
 
*Ρ1+ ~ *Ρ6+ 

Αυτό το ραδιόφωνο ζχει 6 πλικτρα αυτοπροςδιοριςμοφ ,,,,, 
κάκε πλικτρο μπορεί να κζςει 3 Λειτουργίεσ. 
P1 ~ P3 που αντιςτοιχοφν ςτθν οκόνθ 3 λειτουργιϊν ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ LCD, 
P4 ~ P6 που ταιριάηει με τισ λειτουργίεσ 
τθν δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ LCD. Ανατρζξτε ςτθ λειτουργία KEY MENU για να 
αντιςτοιχίςετε το κλειδί Λειτουργίεσ. 
 

 
 
 
 
 
 



MOD: Λειτουργία AM / FM 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο που διατίκεται ωσ λειτουργία MOD, θ 
οκόνθ LCD εμφανίηεται 
MOD: XX. 
3.Κρατιςτε ςφντομα το ξανά ι ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για εναλλαγι μεταξφ 
FM → AM. 

4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο.  
RFG: Ρυκμίςτε το κζρδοσ RF 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο, το οποίο κατανζμεται ωσ λειτουργία 
RFG, εμφανίηει τθν οκόνθ LCD RFG: XX. 
3.Κρατιςτε ςφντομα το ξανά ι ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να ρυκμίςετε το 
επίπεδο κζρδουσ RF. 

4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο. θμείωςθ: Όταν το RFG είναι ενεργοποιθμζνο, θ οκόνθ LCD κα εμφανίςει το 
αντίςτοιχο επίπεδο. 
EMG: CH9 / CH19 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο που ζχει εκχωρθκεί ωσ λειτουργία 
EMG, πατιςτε πρϊτα το πλικτρο Επιλζξτε CH9. 
3.Σο πιζςτε ξανά ξανά, κα επιλζξετε CH19. 
4.Σο τρίτο χρονικό πάτθμα του πλικτρου, κα επιςτρζψει ςτο τελευταίο κανονικό κανάλι. 
VOL: Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ζνταςθσ 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο που διατίκεται ωσ λειτουργία VOL, θ 
οκόνθ LCD εμφανίηει το VOL: XX. 
3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να ρυκμίςετε τθν ζνταςθ του ιχου. 
4.Πιζςτε το πλικτρο [PUSH+ ι το πλικτρο για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν ζξοδο. 
SQL: 
φντομθ πίεςθ: Ζλεγχοσ ςτάκμθσ Squelch 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο κλειδί που ζχει εκχωρθκεί ωσ λειτουργία SQL, 
θ οκόνθ LCD εμφανίηει SQ: XX. 
3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να ρυκμίςετε το επίπεδο S. 

4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο. 
Μεγάλο πάτθμα: Ζλεγχοσ επιπζδου ASQ 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2. Με το πάτθμα του προγραμματιηόμενου πλικτρου, το οποίο διατίκεται ωσ λειτουργία 
ASQ, θ οκόνθ LCD εμφανίηει ASQ: XX. 
3.Προςανατολίςτε το κανάλι για να ρυκμίςετε το επίπεδο ASQ. 



4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο. 
5.Πατιςτε ξανά το προγραμματιηόμενο πλικτρο για να ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία SQL. 
DSP: Λειτουργία προβολισ καναλιοφ / ςυχνότθτασ. 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο το οποίο ζχει διατεκεί ωσ λειτουργία 
DSP, οκόνεσ LCD 
DSP: XX. 
3.Πατιςτε ςφντομα το ξανά ι ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για εναλλαγι μεταξφ 
CH → FRQ. 

4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο. 
SCA: 
φντομθ πίεςθ: Ενεργοποιιςτε τθ λειτουργία ςάρωςθσ 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα  για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο το οποίο διατίκεται ωσ λειτουργία 
SCA, θ οκόνθ LCD εμφανίηει το μινυμα "S". 
3. Κατά τθ ςάρωςθ, γυρίςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να αλλάξετε τθν κατεφκυνςθ 
ςάρωςθσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για ζξοδο ςάρωςθσ. 
Πατιςτε παρατεταμζνα: προςκικθ / διαγραφι τθσ λίςτασ ςάρωςθσ 
τθ λειτουργία καναλιοφ, πατιςτε παρατεταμζνα το προγραμματιηόμενο πλικτρο το οποίο 
ζχει αντιςτοιχιςτεί ωσ λειτουργία SCA 
Προςκικθ ι διαγραφι καναλιοφ από τθ λίςτα ελζγχου. 
1. Όταν θ οκόνθ LCD εμφανίηει "S" ςθμαίνει ότι το τρζχον κανάλι βρίςκεται ςτθ λίςτα 
ςάρωςθσ. 
2. Όταν εξαφανιςτεί το "S", ςθμαίνει ότι το τρζχον κανάλι διαγράφεται από τθ λίςτα 
ςάρωςθσ. 
θμείωςθ: Αυτι θ λειτουργία είναι ίδια με τθ ρφκμιςθ του μενοφ καναλιϊν 2 
MEM: 
φντομθ πίεςθ: χρθςιμοποιιςτε το κανάλι μνιμθσ 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο το οποίο διατίκεται ωσ λειτουργία 
MEM για να ειςζλκετε ςτθ μνιμθ , Μετατρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε 
κανάλια μνιμθσ. 
3.Πατιςτε το ξανά για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν ζξοδο. 
Μεγάλο πάτθμα: Θζςθ αποκικευςθσ καναλιοφ μνιμθσ 
1.Επιλζξτε ζνα κανάλι 

2.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα  για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
3. Με το πάτθμα του προγραμματιηόμενου πλικτρου, το οποίο διατίκεται ωσ MEM, 
εμφανίηεται θ οκόνθ LCD 
Αρικμό καναλιοφ μνιμθσ, μετατρζψτε τον διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τον αρικμό 
καναλιοφ (CH-01 ~ CH-08), 
Κρατιςτε πατθμζνο το πλικτρο *ΜΕΜ+ μζχρι να εμφανιςτεί το αποκθκευμζνο κανάλι. 
θμείωςθ 



1.για να μθν αναβοςβινει ο αρικμόσ καναλιοφ, ςθμαίνει το κανάλι που ζχει ιδθ 
αποκθκευτεί into Κανάλι μνιμθσ. 
»2.Όταν ο αρικμόσ καναλιοφ αναβοςβινει, ςθμαίνει ότι το κανάλι δεν είναι ςτθ μνιμθ 
Κανάλι. 
DW: Ζλεγχοσ διπλισ όψθσ 
1.Επιλζξτε το πρϊτο κανάλι διπλοφ ρολογιοφ και επιλζξτε τον τρόπο λειτουργίασ (AM ι FM) 

2.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
3.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο που αντιςτοιχεί ςτθ λειτουργία DW, θ 
LCD αναβοςβινει και 
Εμφανίηει "D" 
4.Ενεργοποιιςτε το κουμπί του καναλιοφ για να επιλζξετε δεφτερο κανάλι διπλοφ ρολογιοφ 
Για να ρυκμίςετε τον τρόπο λειτουργίασ (AM ι FM) 
5.Σο ςφντομο πάτθμα διατζκθκε ξανά το προγραμματιηόμενο πλικτρο για να 
ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία DW fuction, LCD "ΡΕ" 

6. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για ζξοδο από τθ λειτουργία διπλισ 
παρακολοφκθςθσ. 
CAL: διαβιβάηει τον κωδικό DTMF 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο για τθ μετάδοςθ του κωδικοφ DTMF 
που ζχει εκχωρθκεί ωσ CAL λειτουργία. 
θμείωςθ: Αυτι θ λειτουργία ιςχφει μόνο όταν θ κλιςθ ζχει οριςτεί με ζγκυρθ ομάδα 
DTMF. αναφζρομαι 
θμείωςθ ελίδα X ι ςελίδα X τθσ ρφκμιςθσ κλιςεων για λεπτομζρειεσ. 
 Η λειτουργία NB / ANL 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα  για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
Εμφανίηει θμείωςθ: XX. 
3.Κρατιςτε ςφντομα το ξανά ι ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ ςτθ λειτουργία NB / 
ANL μεταξφ ON-OFF. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι  
RB: λειτουργία RB 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο το οποίο διατίκεται ωσ λειτουργία RB, 
εμφανίηει τθν οκόνθ LCD RB: XX. 
3.Κρατιςτε ςφντομα το ξανά ι ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν 
ομάδα RB 

4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο. 
HIC: λειτουργία HI-CUT 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Κρατιςτε ςφντομα το προγραμματιηόμενο πλικτρο το οποίο διατίκεται ωσ λειτουργία 
HIC, εμφανίηεται θ οκόνθ LCD 
HIC: XX. 
3.Πατιςτε ςφντομα το ξανά ι ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να μεταβείτε από 
το ON → OFF. 



4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο. 
TSQ: κωδικοποίθςθ CTCSS / DCS (προαιρετικό) 

1.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα  για να επιλζξετε προγραμματιςμζνθ ομάδα 
λειτουργιϊν. 
2.Πατιςτε επανειλθμμζνα το προγραμματιηόμενο πλικτρο που ζχει εκχωρθκεί ωσ 
λειτουργία TSQ, LCD 
Εμφανίηει TSQ: XX 
(θμείωςθ: ανατρζξτε ςτθ ςελίδα X τθσ ρφκμιςθσ κωδικοφ CTCSS / DCS για λεπτομζρειεσ) 
3.Πατιςτε ςφντομα το ξανά ι ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να μεταβείτε από 
το ON → OFF 

4.Πιζςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο για να αποκθκεφςετε τθ ρφκμιςθ και τθν 
ζξοδο. 
θμείωςθ: Αυτι θ λειτουργία είναι διακζςιμθ μόνο όταν εγκαταςτιςετε προαιρετικι 
πλακζτα CTCSS.XX: Σο τρζχον κλειδί δεν ρυκμίηει τθ λειτουργία. 
Πϊσ να ειςάγετε το μενοφ λειτουργιϊν: 

1.Πιζςτε το πλικτρο για να ειςζλκετε ςτθ διεπαφι SELECT MENU. 

2.Κρατιςτε ςφντομα το πλικτρο , το πλικτρο  ι το διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα, για να επιλζξετε το μενοφ. 

(θμείωςθ: το ςφντομο πλικτρο  πατιςτε ςφντομα τθ ςελίδα μενοφ). 
3. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτο FUNC MENU. 

4.Κρατιςτε ςφντομα το πλικτρο , το πλικτρο  ι το διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα για να επιλζξετε λειτουργία. 
1. BEEP: Ήχοσ beep 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 1 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί Πράςινο χρϊμα. 
3. διακόπτθ καναλιοφ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι το πλικτρο  για να επιβεβαιϊςετε και να εξζλκετε. 
2. TOT: Χρονοδιακόπτθσ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 2 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί Πράςινο χρϊμα. 
3.Πατιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει απενεργοποιθμζνθ ~ 30Min, ςυνολικά 30 λεπτά διακζςιμα. , OFF 
απενεργοποιεί τθ λειτουργία TOT. 

4. Πατιςτε το πλικτρο  ι το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
3. DIM: ζλεγχοσ ςτάκμθσ οπίςκιου φωτιςμοφ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 3 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί Πράςινο χρϊμα. 
3. διακόπτθ καναλιοφ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει 1,2,3 ςυνολικά 3 επίπεδα διακζςιμοσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο  ι το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
4. VOL: Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ζνταςθσ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 4 μενοφ λειτουργιϊν. 



2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί Πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε επικυμθτό επίπεδο, Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει 1 ~ 56 ςυνολικά 56 επίπεδα διακζςιμοσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο  ι το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
 
5. SQL: επίπεδο Squelch 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 5 μενοφ λειτουργιϊν. 
2.Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε το επικυμθτό επίπεδο, Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει OFF ~ 28 ςυνολικά 29 επίπεδα διακζςιμοσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
 
6. Επίπεδο ASQ: ASQ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 6 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί 
πράςινο χρϊμα. 
3.Πατιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε το επικυμθτό επίπεδο, Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει 1 ~ 9 ςυνολικά 9 επίπεδα διακζςιμα. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι  για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
7. RFG: κζρδοσ RF 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 7 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε το επικυμθτό επίπεδο, Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει AU. OFF ~ 30 ςυνολικά 12 επίπεδα διακζςιμοσ. 
AU: Ενεργοποιιςτε αυτόματα τον ζλεγχο κζρδουσ RF. 
OFF ~ 30: Ενεργοποιιςτε τον ζλεγχο κζρδουσ RF, κάκε επίπεδο ςθμαίνει εξαςκενθμζνο 
επίπεδο. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
8. DSP: Λειτουργία προβολισ καναλιϊν / ςυχνότθτασ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 8 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Πατιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι  για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 

9. KEY: ρφκμιςθ ομάδασ πλικτρων 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 9 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 



3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει 1/2/3. 1/2. 2/3. 1/3 ςυνολικά 4 διακζςιμοι ςυνδυαςμοί. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
 
 
 
10. SCM: μζκοδοσ ςάρωςθσ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 10 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί 
πράςινο χρϊμα. 
3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 
SQ: άρωςθ ςκανδάλθσ. 
TI: ςάρωςθ χρόνου. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ι  για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
11. SCRT: Ρφκμιςθ χρόνου εξόδου ςάρωςθσ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 11 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί 
πράςινο χρϊμα. 
3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. Αυτό το 
ραδιόφωνο ζχει 5S ~ 30S ςυνολικά 6 επίπεδα 
διακζςιμοσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ι για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
12. AOP: Αυτόματθ ενεργοποίθςθ 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 12 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 
ON: Ενεργοποιιςτε τθν αυτόματθ ενεργοποίθςθ. 
OFF: Απενεργοποιιςτε τθν αυτόματθ ενεργοποίθςθ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο ι το πλικτρο *PUSH+ ι  για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
13. SWR: Δοκιμι αναλογίασ μόνιμων κυμάτων 
(θμείωςθ: ςυνδζςτε ζνα φορτίο 50 ohm πριν δοκιμάςετε SWR!) 
1.Επιλζξτε FUNC MENU, επιλζξτε το μενοφ λειτουργιϊν NO.13. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ. 
3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 
υνζχεια: πραγματοποιιςτε δοκιμζσ SWR. Όχι  εξοδοσ. 
4.Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ. 
 
14. RST: Επαναφορά προεπιλεγμζνων εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 
1.Ειςάγετε το μενοφ FUNC MENU, επιλζξτε NO. 14 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3. Περιςτρζψτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 



OPT: Όλεσ οι λειτουργίεσ επαναλαμβάνονται από προεπιλογι εργοςταςιακά. 
ALL: Όλεσ οι ρυκμίςεισ καναλιϊν και λειτουργιϊν επαναλαμβάνονται από προεπιλογι 
εργοςταςιακά. 
4. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ. 
5. Πατιςτε το πλικτρο για να ςταματιςετε και να κλείςετε τθν προεπιλεγμζνθ λειτουργία 
 
 
 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕΝΟΤ για  PUBLIC - ΔΗΜΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Πϊσ να μπείτε ςτο public -δθμόςιο μενοφ: 

1.Πατιςτε το πλικτρο  πατθμζνο για να ειςζλκετε ςτθν κφρια διεπαφι MENU. 

2.Κρατιςτε ςφντομα το πλικτρο , το πλικτρο  ι το διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα, για να επιλζξετε τθν ομάδα μενοφ. 

(θμείωςθ: το ςφντομο πλικτρο πατιματοσ  μπορεί να γυρίςει γριγορα τθ ςελίδα) 
3. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτο PUD MENU. 

4.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα , το πλικτρο  ι το διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα, για να επιλζξετε το επικυμθτό μενοφ 
ςφνκεςθ. 
5. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ λειτουργία λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ 
τιμι μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί 
πράςινο χρϊμα. 
6. Μετακινιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 

7. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ι   για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
θμείωςθ: Σο μενοφ δθμόςιων λειτουργιϊν προςφζρει μία ρφκμιςθ για όλα τα κανάλια. 
 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕΝΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΤ 
Πϊσ να ειςζλκετε ςτο μενοφ καναλιϊν: 

1.Πατιςτε το πλικτρο  πατθμζνο για να ειςζλκετε ςτθν κφρια διεπαφι MENU. 

2.Κρατιςτε ςφντομα το πλικτρο , το πλικτρο  ι Turn διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα, για να επιλζξετε το μενοφ 

(Σο ςφντομο πλικτρο μπορεί να γυρίςει γριγορα τθ ςελίδα). 
3.Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ ειςάγετε το μενοφ καναλιϊν. 

4.Σο πλικτρο πατιςτε ςφντομα, το πλικτρο  ι Turn διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα για να επιλζξετε το επικυμθτό 
(το πλικτρο ςφντομθσ πιζςεωσ μπορεί να γυρίςει γριγορα τθ ςελίδα). 
5. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ λειτουργία λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ 
τιμι μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί 
πράςινο χρϊμα. 
6. Μετακινιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ρφκμιςθ. 

7. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ι   για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
θμείωςθ: Σο μενοφ λειτουργίασ καναλιοφ χρθςιμοποιείται για να επεξεργαςτείτε τθ 
ρφκμιςθ για το τρζχον κανάλι. 
Σρόποσ ειςαγωγισ τθσ ρφκμιςθσ κωδικοποίθςθσ DTMF: 

1.Πατιςτε το πλικτρο πατθμζνο για να ειςζλκετε ςτθν κφρια διεπαφι MENU. 



2.Κρατιςτε ςφντομα το πλικτρο , το πλικτρο ι Turn διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα, για να επιλζξετε το μενοφ 

(Σο ςφντομο πλικτρο  μπορεί να γυρίςει γριγορα τθ ςελίδα). 
3. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςάγετε το DTMF MENU. 

4.Σζλοσ πιζςτε το πλικτρο , το πλικτρο  ι Turn διακόπτθ καναλιοφ για να 
μετακινιςετε τον κζρςορα για να επιλζξετε το επικυμθτό ςφνκεςθ. 
 
1. DTMF: Κωδικοποίθςθ ρφκμιςθσ 
1.Επιλζξτε DTMF MENU, επιλζξτε NO. 1 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε ομάδα. 
4. Παρατεταμζνα  πατιςτε το πλικτρο επεξεργαςίασ *PUSH+, ο κόκκινοσ χαρακτιρασ 
ςθμαίνει το τρζχον ψθφίο επεξεργαςίασ, Turn για να το επεξεργαςτείτε. Πατιςτε το 
πλικτρο *PUSH+ για να επεξεργαςτείτε το επόμενο ψθφίο. 

5.Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ι  για να επιβεβαιϊςετε και να τερματίςετε. 
 
2. SND-T: Ρφκμιςθ χρόνου εκπομπισ 
1.Επιλζξτε DTMF MENU, επιλζξτε NO. 2 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο ζχει 
10ms ~ 500ms ςυνολικά 50 επίπεδα διακζςιμοσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο ι το πλικτρο *PUSH+ ι για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
3. FIR-T: Ρφκμιςθ χρόνου πρϊτθσ ψθφίασ 
1.Επιλζξτε DTMF MENU, επιλζξτε NO. 3 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο ζχει 0 
~ 1000ms ςυνολικά 11 επίπεδα διακζςιμοσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο ι το πλικτρο *PUSH+ ι για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
4. PRE-T: Ρφκμιςθ χρόνου προφόρτιςθσ 
1.Επιλζξτε DTMF MENU, επιλζξτε NO. 4 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο ζχει 
100ms ~ 2500ms ςυνολικά 25 επίπεδα διακζςιμοσ. 

4. Πατιςτε το πλικτρο ι το πλικτρο *PUSH+ι για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
5. ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ: #. Setting ρφκμιςθ ϊρασ κακυςτζρθςθσ 
1.Επιλζξτε DTMF MENU, επιλζξτε NO. 5 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο 
διακζτει 0 ~ 1000ms ςυνολικά 4 επίπεδα διακζςιμα. 
4. Πατιςτε το πλικτρο ι το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 



 
6. Ρφκμιςθ πλικτρων D-FUN: D 
1.Επιλζξτε DTMF MENU, επιλζξτε NO. 6 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί 
πράςινο χρϊμα. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε ομάδα, Αυτό το ραδιόφωνο 
διακζτει D ~ 16S ςυνολικά 17 επίπεδα διακζςιμα. 
4. Πατιςτε το πλικτρο ι το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
7. DISP: Ρφκμιςθ εμφάνιςθσ κϊδικα 
1.Επιλζξτε DTMF MENU, επιλζξτε NO. 7 μενοφ λειτουργιϊν. 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ για να ειςζλκετε ςτθ ρφκμιςθ λειτουργίασ, θ επιλεγμζνθ τιμι 
μενοφ ςτθν οκόνθ LCD κα μεταβεί 
πράςινο χρϊμα. 
3.Πατιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθ ρφκμιςθ: 
ON: Κατά τθ μετάδοςθ του κωδικοφ DTMF, θ οκόνθ LCD εμφανίηει τθν αντίςτοιχθ ρφκμιςθ. 
OFF: Κατά τθ μετάδοςθ του κωδικοφ DTMF, θ οκόνθ LCD δεν εμφανίηει τθν αντίςτοιχθ 
ρφκμιςθ. 
4. Πατιςτε το πλικτρο ι το πλικτρο *PUSH+ για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 
SELF-DEFINE ΡΤΘΜΙΗ ΚΛΕΙΔΙ: 

1.Πατιςτε το πλικτρο  πατθμζνο για να ειςζλκετε ςτθν κφρια διεπαφι MENU. 

πατιςτε το πλικτρο ςφντομθσ ςτιγμισ, το πλικτρο  ι ςτροφι του διακόπτθ 
καναλιοφ για να μετακινιςετε τον κζρςορα, για να επιλζξετε το μενοφ 

(Σο ςφντομο πλικτρο  μπορεί να γυρίςει γριγορα τθ ςελίδα). 
2. Πατιςτε το πλικτρο *PUSH+ςτο πλικτρο KEY MENU. 
3.Ενεργοποιιςτε το διακόπτθ καναλιοφ για να επιλζξετε τθ λειτουργία αναηιτθςθσ 
4.Κρατιςτε ςφντομα το πλικτρο *PUSH+ για να επιλζξετε τθν ομάδα λειτουργιϊν Key. 
5.Κρατιςτε ςφντομα τα πλικτραP1 ~P6 για να επιλζξετε το κλειδί για τθν εκχϊρθςθ τθσ 
λειτουργίασ. 

6. Πατιςτε το πλικτρο  για επιβεβαίωςθ και ζξοδο. 
 



 


