
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ 



 
ΠΡΟΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 
ασ ςυνιςτοφμε να διαβάςετε πλιρωσ αυτό το εγχειρίδιο χριςτθ για να αποφφγετε τθν εμφάνιςθ 
πικανϊν προβλθμάτων. 
- εβαςτείτε τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ για τισ ραδιοεπικοινωνίεσ, για να αποφφγετε τθ δίωξθ από 
το νόμο. 
- Πριν ειςζλκετε ςε περιβάλλοντα που περιζχουν εκρθκτικά ι εφφλεκτα, απενεργοποιιςτε το 
ραδιόφωνο. 
- Μθν αντικακιςτάτε ι φορτίηετε τθν μπαταρία ςε περιβάλλοντα που περιζχουν εκρθκτικά ι 
εφφλεκτα. 
- Πριν μπείτε ςτθν περιοχι με πυροκροτθτζσ ι νάρκεσ, απενεργοποιιςτε το ραδιόφωνο. 
- Μθν χρθςιμοποιείτε το ραδιόφωνο εάν θ κεραία είναι κατεςτραμμζνθ, επικοινωνιςτε μαηί τθσ, ςε 
αυτιν τθν περίπτωςθ, μπορεί να καεί. 
- Χρθςιμοποιιςτε τθ ςυςκευι με τθν κεραία πάντα ςυνδεδεμζνθ. 
- Μθν ανοίγετε το ραδιόφωνο, θ παρζμβαςθ ςε εςωτερικά μζρθ προορίηεται για ειδικευμζνουσ 
τεχνικοφσ. 
- ε περιβάλλοντα όπου απαιτείται να μθν χρθςιμοποιείτε ραδιοεξοπλιςμό, για να αποφφγετε 
παρεμβολζσ με άλλεσ ςυςκευζσ, για παράδειγμα ςε νοςοκομεία ι διαγνωςτικζσ κλινικζσ, 
απενεργοποιιςτε το ραδιόφωνο. 
- Σα αυτοκίνθτα που είναι εξοπλιςμζνα με "αερόςακουσ" κρατοφν τθ ςυςκευι μακριά από τουσ 
αιςκθτιρεσ των "αερόςακων". 
- Μθν αφινετε το ραδιόφωνο ςε περιοχζσ όπου επθρεάηεται άμεςα από το φωσ του ιλιου ι ςε 
πολφ ηεςτά μζρθ. 
- Κατά τθ μετάδοςθ, κρατιςτε τθ ςυςκευι ζτςι ϊςτε θ κεραία να απζχει τουλάχιςτον 5 cm από το 
ςϊμα του χειριςτι. 
- Εάν το ραδιόφωνο εκπζμπει μυρωδιά ι καπνό, απενεργοποιιςτε το αμζςωσ και ςυμβουλευτείτε 
ζνα κζντρο ςζρβισ. 
- Μθν μεταδίδετε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, το ραδιόφωνο μπορεί να ηεςτακεί και να 
ενοχλιςει τον χειριςτι. 
 
ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 
Πριν ξεκινιςετε να χρθςιμοποιείτε τον πομποδζκτθ POLMAR CUBE, ελζγξτε ότι θ ςυςκευαςία 
περιζχει τα μζρθ που αναφζρονται παρακάτω. Εάν λείπει κάτι, επικοινωνιςτε με τον αντιπρόςωπό 
ςασ. 
Παρεχόμενα ανταλλακτικά 
υςκευι POLMAR CUBE,Πακζτο μπαταριϊν ιόντων λικίου,Κοφμπωμα ηϊνθσ,Λουράκι καρποφ 
Φορτιςτισ,Προςαρμογζασ δικτφου,Ακουςτικό με λειτουργία VOX,Εγχειρίδιο χριςτθ (1) και 
Ελλθνικά 
 
ΤΚΕΤΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΦΟΡΣΙΣΗ 
Προφυλάξεισ κατά τθ φόρτιςθ 
Χρθςιμοποιιςτε μόνο αποκλειςτικζσ μπαταρίεσ που παρζχονται από τθν Polmar, οι ακατάλλθλεσ 
μπαταρίεσ μποροφν να εκραγοφν. 
Μθν βραχυκυκλϊνετε τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ και μθν το πετάτε ςτθ φωτιά. Δεν επιτρζπεται θ 
αποςυναρμολόγθςθ τθσ μπαταρίασ. 
Φορτίςτε τθν μπαταρία ςε περιβάλλοντα με κερμοκραςία μεταξφ -10 ℃ και + 45 ℃. 
Δεν επιτρζπεται θ χρζωςθ πζραν αυτϊν των ορίων. 
Κατά τθ φόρτιςθ, κρατιςτε τον πομποδζκτθ απενεργοποιθμζνο. Η μετάδοςθ με τον πομποδζκτθ 
που φορτίηεται αλλάηει αυτό. 
Μθν αποςυνδζετε το φορτιςτι ι τθν μπαταρία κατά τθ φόρτιςθ. 



Εάν θ αυτονομία φόρτιςθσ είναι πολφ μειωμζνθ, ακόμθ και αν θ μπαταρία ζχει φορτιςτεί πλιρωσ, 
πρζπει να αντικαταςτακεί με μια νζα, επειδι ζχει ολοκλθρϊςει τον κφκλο χριςθσ. 
Μθν φορτίηετε εάν το ραδιόφωνο είναι βρεγμζνο. Για να αποφφγετε ηθμιζσ, ςτεγνϊςτε το πρϊτα με 
ζνα πανί. 
Προςοχθ: 
όταν μεταλλικά αντικείμενα όπωσ κοςμιματα, κλειδιά, μενταγιόν, ... ζρχονται ςε επαφι με τουσ 
ακροδζκτεσ τθσ μπαταρίασ, μπορεί να προκλθκεί ηθμιά ςε αντικείμενα ι άτομα. 
Σο τυχαίο βραχυκφκλωμα παράγει πολλι κερμότθτα. 
Χειριςτείτε τισ μπαταρίεσ προςεκτικά, ειδικά όταν τισ αποκθκεφετε ςτθν τςζπθ ςασ, ςτο πορτοφόλι 
ι ςε μεταλλικά δοχεία. 
 
Προφυλάξεισ για τη φόρτιςη 
Η μπαταρία δεν φορτίηεται από το εργοςτάςιο, προτοφ χρθςιμοποιθκεί, πρζπει να φορτιςτεί. 
Εκτελϊντασ δφο ι τρεισ κφκλουσ φόρτιςθσ / εκφόρτιςθσ, θ μπαταρία μεταφζρεται ςτισ καλφτερεσ 
ςυνκικεσ απόδοςθσ. Εάν θ υπολειπόμενθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ μειωκεί, φορτίςτε τθν ι 
αντικαταςτιςτε τθν με άλλθ. Εάν μετά από ζναν πλιρθ κφκλο φόρτιςθσ, θ μπαταρία αποφορτίηεται 
μετά από μια ςφντομθ χριςθ, αυτό ςθμαίνει ότι ζχει τελειϊςει τον κφκλο χριςθσ. Πρζπει να 
αντικαταςτακεί με ζνα πανομοιότυπο νζο. 
Κεραία 
Ο ρυκμόσ ροισ κα μειωκεί ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι ανάμεςα ςε δζντρα, λάβετε αυτό 
υπόψθ για να αποφφγετε προβλιματα όταν δεν υπάρχει επικοινωνία. 
 
ΑΞΕΟΤΑΡ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Μπαταρία 
1. Ευκυγραμμίςτε τισ δφο αυλακϊςεισ τθσ 
μπαταρίασ και τουσ οδθγοφσ ςτο πίςω μζροσ του 
κελφφουσ αλουμινίου, ςπρϊξτε τθν μπαταρία 
ςτο ςϊμα του ραδιοφϊνου με πλιρθ ειςαγωγι, 
κατεφκυνςθ όπωσ φαίνεται ςτο βζλοσ. 
2. Για να αφαιρζςετε τθν μπαταρία, πατιςτε το 
κλείδωμα τθσ μπαταρίασ και ςφρετε τθ ςυςκευαςία προσ τα ζξω, ελζγχοντασ ότι το ραδιόφωνο και 
θ μπαταρία είναι ςε κατάςταςθ απελευκζρωςθσ και ζπειτα ςπρϊξτε τθν μπαταρία από το 
ραδιόφωνο. 
Πρζπει να δοκεί προςοχι ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ τθσ απόρριψθσ μπαταριϊν. Ακολουκιςτε 

τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ απόρριψθσ. 

Κοφμπωμα ζώνησ 
Ευκυγραμμίςτε τισ δφο υποδοχζσ του κλιπ ηϊνθσ ςτο 
κακίςματα που παρζχονται ςτο ραδιόφωνο. Αςφαλίςτε το με τισ δφο 
παρεχόμενεσ βίδεσ M 2,5 x 5. Για να το αφαιρζςετε, ξεβιδϊςτε. 
 
 
Εξωτερικό μικρόφωνο / ηχείο 
Ανοίξτε (μθν αφαιρζςετε) το κάλυμμα τθσ υποδοχισ μικροφϊνου / θχείου ςτο 
ραδιόφωνο και τοποκετιςτε το βφςμα υποδοχισ. 
θμείωςθ 
Χρθςιμοποιϊντασ ζνα εξωτερικό μικρόφωνο / θχείο, θ αντίςταςθ ςτο νερό 
του ραδιοφϊνου είναι περιοριςμζνθ. 
 
 
 



Βαςικέσ λειτουργίεσ: 
α) Πατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί "Λειτουργία" για να ενεργοποιιςετε / απενεργοποιιςετε το 
ραδιόφωνο 
β) Πατιςτε το κουμπί "PTT" για μετάδοςθ, θ μετάδοςθ ςταματά μετά τθν απελευκζρωςι τθσ 
γ) Πιζςτε ςφντομα ι παρατεταμζνα το πλικτρο "CH +" και το πλικτρο "CH-" για να αλλάξετε το 
κανάλι 
δ) ε κατάςταςθ αναμονισ ι οκόνθσ, πατιςτε ςφντομα το πλικτρο "Vol +" και το πλικτρο "Vol-", 
για να ρυκμίςετε τθν ζνταςθ 
ε) ε κατάςταςθ αναμονισ, πατιςτε ςφντομα το κουμπί "Λειτουργία" για να μπείτε ςτθ λειτουργία 
λειτουργίασ, κα εμφανιςτεί το "F" 
ςτ) τθ λειτουργία λειτουργίασ, πατιςτε ςφντομα το κουμπί "Λειτουργία" για πρόςβαςθ ςτθν 
οκόνθ, κα εμφανιςτεί το "Όχι" και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε το κουμπί "Λειτουργία" για ζξοδο από 
τθν οκόνθ 
η) τθ λειτουργία λειτουργίασ, πατιςτε "CH +" ι "CH-" για να ειςαγάγετε τθ ςάρωςθ των άνω ι 
κάτω καναλιϊν, πατιςτε το κουμπί "Λειτουργία" για ζξοδο. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςάρωςθσ, το 
ραδιόφωνο κα ςαρϊςει όλα τα κανάλια. Όταν λαμβάνει το ςιμα, το ραδιόφωνο παραμζνει πάντα 
ςτο κανάλι f ζωσ ότου το ςιμα εξαφανιςτεί. Εάν το ςιμα εξαφανιςτεί για περιςςότερο από ζνα 
δευτερόλεπτο, θ ςάρωςθ ξεκινά αυτόματα για το επόμενο κανάλι. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςάρωςθσ, 
πατϊντασ "PTT" ςτο ςιμα λιψθσ κα μεταδοκεί ςτο τρζχον κανάλι ςάρωςθσ. πατϊντασ "PTT" 
απουςία ςιματοσ, κα μεταδϊςει ςτο κανάλι που χρθςιμοποιείται πριν από τθ ςάρωςθ. θ μετάδοςθ 
λιγει μετά από 3 δευτερόλεπτα και πάλι για να ξεκινιςει θ ςάρωςθ 
h) ε λειτουργία λειτουργίασ, εάν το πλθκτρολόγιο είναι ξεκλειδωμζνο, πατιςτε το πλικτρο "Vol +" 
για να κλειδϊςετε το πλθκτρολόγιο (αυτι θ λειτουργία μπορεί να απενεργοποιθκεί ςτο λογιςμικό 
προγραμματιςμοφ) 
i) ε λειτουργία λειτουργίασ, εάν το πλθκτρολόγιο είναι κλειδωμζνο, πατιςτε το πλικτρο "Vol-" για 
να ξεκλειδϊςετε το πλθκτρολόγιο (αυτι θ λειτουργία μπορεί να απενεργοποιθκεί ςτο λογιςμικό 
προγραμματιςμοφ) 
 
Περιγραφθ των λειτουργιών 
j) Ρφκμιςθ τθσ λειτουργίασ μετάδοςθσ DTMF (μετάδοςθ ταυτότθτασ PTT): 
Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα για να ρυκμίςετε τθ μετάδοςθ DTMF: επιλζξτε "DTMF Side" του 
"Function Setup" ςτο λογιςμικό προγραμματιςμοφ, ειςαγάγετε ζναν 5ψιφιο κωδικό DTMF ςτο Ptt 
ID και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε το κανάλι ςτο οποίο κζλετε να ορίςετε το PTT ID, επιλζξτε "Ptt lD" ςτο 
"Πλθροφορίεσ καναλιοφ". 
Αφοφ γράψετε το ραδιόφωνο, πατϊντασ το πλικτρο PTT του ςυνόλου καναλιϊν με τθ λειτουργία 
PTT ID, το ραδιόφωνο κα μεταδϊςει το πενταψιφιο ςφνολο κωδικϊν DTMF. 

  
k) DTMF (Local ID Detection) Λιψθ λειτουργίασ Ρφκμιςθ Χρθςιμοποιϊντασ αυτιν τθ λειτουργία, 
μπορείτε να αποκλείςετε περιττζσ κλιςεισ ςτο ίδιο κανάλι. Μετά τθ ρφκμιςθ "Σοπικό 
αναγνωριςτικό" ςτο "Ρφκμιςθ λειτουργίασ", επιλζξτε "Εντοπιςμόσ κζςθσ ταυτότθτασ" του 
επικυμθτοφ καναλιοφ. Αφοφ γράψετε το ραδιόφωνο, ο ιχοσ του καναλιοφ κα ανοίξει μόνο εάν 
λθφκεί ο ςωςτόσ κωδικόσ CTCSS / DCS και επίςθσ ο κωδικόσ Σο DTMF πρζπει να ταιριάηει. 



 
l) μετάδοςθ τόνου 1750Hz: 
Μετά τθ ρφκμιςθ "1750Hz Hold Time" ςτο "Function setup", επιλζξτε "1750Hz" ςτο επικυμθτό 
κανάλι. Αφοφ γράψετε το ραδιόφωνο, πατιςτε το κουμπί PTT, το ραδιόφωνο μεταδίδει πρϊτα τον 
τόνο 1750Hz για τθ διάρκεια που είχε οριςτεί προθγουμζνωσ. Ακολουκϊντασ το παράδειγμα 
προγραμματιςμοφ, το ραδιόφωνο κα μεταδϊςει τον τόνο 1750Hz για 500ms. 

  
μ) TOT: 
Αυτι θ λειτουργία χρθςιμοποιείται για τον περιοριςμό του χρόνου μετάδοςθσ του χριςτθ, τόςο για 
να μθν καταλαμβάνει το κανάλι για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα, όςο και για τθν αποφυγι 
ηθμιϊν ςτο ραδιόφωνο λόγω υπερβολικά μεγάλων χρόνων μετάδοςθσ. Είναι δυνατι θ ρφκμιςθ του 
χρόνου TOT και του χρόνου προειδοποίθςθσ ςτο λογιςμικό προγραμματιςμοφ. Όταν το κουμπί PTT 
είναι πατθμζνο για περιςςότερο από το χρονικό διάςτθμα που ζχει οριςτεί ςτθ λειτουργία TOT, το 
ραδιόφωνο ςταματά να εκπζμπει. Όταν ο χρόνοσ μετάδοςθσ πλθςιάηει τθν τιμι που ζχει οριςτεί 
ςτθ ςυνάρτθςθ TOT, το ραδιόφωνο κουδουνίηει για να προειδοποιιςει τον χριςτθ ότι πλθςιάηει το 
χρονικό όριο. 
n) Λειτουργία Scrambler: 
Είναι δυνατό να ενεργοποιιςετε / απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία scrambler κάκε καναλιοφ από 
το λογιςμικό προγραμματιςμοφ. Η λειτουργία scrambler είναι ζνασ τρόποσ κρυπτογράφθςθσ 
πλθροφοριϊν. Η ενεργοποίθςθ του scrambler ζχει ωσ αποτζλεςμα καλφτερθ εμπιςτευτικότθτα 
επικοινωνίασ. Κάκε κανάλι μπορεί να επιλζξει μόνο μία ομάδα scrambler, ςυνολικά οκτϊ ομάδεσ 
scrambler είναι διακζςιμεσ. Πρϊτα πρζπει να επιλζξετε "Scramble Enable" ςτο "Function Setup". 
τθ ςυνζχεια, επιλζξτε "Scrambler" ςτο κανάλι όπου κζλετε να χρθςιμοποιιςετε αυτιν τθ 
λειτουργία και ορίςτε τθν αντίςτοιχθ ομάδα scrambler. 
o) Επίπεδο squelch: 
Μζςω του λογιςμικοφ προγραμματιςμοφ είναι δυνατι θ προςαρμογι του επιπζδου squelch. 
Μπορείτε να ρυκμίςετε το άνοιγμα ι το κλείςιμο του ραδιοφωνικοφ ιχου με βάςθ τθν ζνταςθ του 
λαμβανόμενου ςιματοσ. Όςο χαμθλότερο είναι το επίπεδο squelch, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ 
πικανότθτα ανοίγματοσ του ιχου με λευκό κόρυβο, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ πικανι απόςταςθ 
κλιςθσ. Η εργοςταςιακι προεπιλεγμζνθ ρφκμιςθ του squelch είναι επίπεδο 5. Είναι δυνατό να 
ρυκμιςτεί μζςω του λογιςμικοφ προγραμματιςμοφ «Function setting» και επομζνωσ θ επιλογι 
«squelch level». Η επιλζξιμθ περιοχι κυμαίνεται από 0 ζωσ 9, όπου το επίπεδο 0 ςθμαίνει ότι το 
squelch είναι πάντα ανοιχτό, ενϊ με το επίπεδο 9 χρειάηεται ζνα ιςχυρότερο ςιμα για να το 
ανοίξετε. 
p) Λειτουργία εξοικονόμθςθσ μπαταρίασ: 
Η λειτουργία "Εξοικονόμθςθ μπαταρίασ" μπορεί να ενεργοποιθκεί από το λογιςμικό: ςε αυτιν τθν 
περίπτωςθ το ραδιόφωνο μπαίνει ςε λειτουργία εξοικονόμθςθσ ενζργειασ εάν δεν χρθςιμοποιείται 
για μετάδοςθ ι λιψθ για περιςςότερο από 10 δευτερόλεπτα. 
 
 
 



q) Λειτουργία κλειδϊματοσ πλθκτρολογίου: 
Εάν ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία κλειδϊματοσ πλθκτρολογίου, ςε κατάςταςθ αναμονισ πατιςτε 
το κουμπί *Λειτουργία+, κα εμφανιςτεί το F και μετά πατιςτε *Vol ++ ι *Vol-+, το πλθκτρολόγιο 
μπορεί να κλειδωκεί και να ξεκλειδωκεί. 
r) VOX: 
Με τθ λειτουργία Vox δεν είναι απαραίτθτο να πατιςετε το πλικτρο PTT για μετάδοςθ. Σο 
ραδιόφωνο κα εκπζμπει αυτόματα μόνο με τθ φωνι ςασ, ενϊ κα ςταματιςει και κα ςταματιςει 
αυτόματα να μιλά. Μπορείτε να το ενεργοποιιςετε / απενεργοποιιςετε αυτό 
λειτουργία λογιςμικοφ. Εάν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε αυτιν τθ λειτουργία, πρζπει να επιλζξετε 
"Λειτουργία VOX" ςτο λογιςμικό και, ςτθ ςυνζχεια, να ορίςετε το επίπεδο VOX, από 1 ζωσ 9. Όςο 
υψθλότερο είναι το επίπεδο που επιλζξατε, τόςο πιο δφςκολο είναι να ανοίξετε το VOX. 
προσ το. Όταν ενεργοποιείτε τθ λειτουργία VOX: 
Μιλιςτε ςτο μικρόφωνο, το ραδιόφωνο κα μεταδϊςει αυτόματα τθ φωνι ςασ. Εάν ςταματιςετε να 
μιλάτε, το ραδιόφωνο ςταματά αυτόματα τθν εκπομπι, επιςτρζφοντασ ςε κατάςταςθ αναμονισ. 
ςι. Όταν χρθςιμοποιείτε ακουςτικά με μικρόφωνο: 
Όταν χρθςιμοποιείτε τθ λειτουργία VOX με μικρόφωνο / ακουςτικό, το κζρδοσ VOX πρζπει να 
ρυκμιςτεί ζτςι ϊςτε το ραδιόφωνο να μπορεί να αναγνωρίςει τον ιχο τθσ φωνισ. Εάν το 
μικρόφωνο είναι πολφ ευαίςκθτο, ο κόρυβοσ περιβάλλοντοσ μπορεί να ςτείλει το ραδιόφωνο. Εάν 
το μικρόφωνο δεν είναι αρκετά ευαίςκθτο, το ραδιόφωνο ενδζχεται να μθν είναι 
προχωριςτε ςτθν εκπομπι με τθ φωνι ςασ. Βεβαιωκείτε ότι ζχετε ρυκμίςει 
το επίπεδο κζρδουσ VOX ςωςτά, προκειμζνου θ επικοινωνία να πραγματοποιθκεί ςωςτά. 
θμείωςθ: όταν ενεργοποιείτε το VOX και το κζρδοσ VOX ρυκμίηεται πολφ ευαίςκθτο, ςυνδζοντασ 
ζνα μικρόφωνο / θχείο ςτο ραδιόφωνο, το λθφκζν ςιμα που ενιςχφεται από το τελευταίο κα 
μποροφςε να ενεργοποιιςει το ραδιόφωνο κατά τθ μετάδοςθ. 
s) Ανίχνευςθ χαμθλισ μπαταρίασ: 
Όταν θ τάςθ είναι χαμθλότερθ από 3,2 V, το ραδιόφωνο ειςζρχεται ςε ςυναγερμό, θ μετάδοςθ 
αναςτζλλεται και ζνασ ςυναγερμόσ ακοφγεται μία φορά κάκε 20 δευτερόλεπτα. Όταν θ τάςθ είναι 
μικρότερθ από 3 V, ςβινει αυτόματα. 
t) Αποκλειςμόσ του απαςχολθμζνου καναλιοφ: 
Όταν χρθςιμοποιείτε αυτιν τθ λειτουργία, θ μετάδοςθ ςε ζνα ιδθ απαςχολθμζνο κανάλι 
αναςτζλλεται. 
u) CTCSS / DCS: 
Οι κωδικοί CTCSS / DCS μποροφν να οριςτοφν για κάκε ραδιοφωνικό κανάλι μζςω του λογιςμικοφ 
προγραμματιςμοφ. Ορίηοντασ ζναν κωδικό CTCSS / DCS, το squelch μπορεί να ανοίξει μόνο με τθ 
λιψθ του ίδιου ςιματοσ CTCSS / DCS. Εάν πραγματοποιθκεί επικοινωνία με διαφορετικό κωδικό 
CTCSS / DCS ςτο ίδιο κανάλι, το squelch 
κα παραμείνει κλειςτό, αλλά το πράςινο led κα ανάψει. 
v) Οπίςκιοσ φωτιςμόσ: 
Ο οπίςκιοσ φωτιςμόσ ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρθςιμοποιείτε το ραδιόφωνο. Όταν το 
ραδιόφωνο παραμζνει ςε αναμονι για περιςςότερο από 5 δευτερόλεπτα, ο οπίςκιοσ φωτιςμόσ 
απενεργοποιείται αυτόματα. 
w) Σόνοσ τερματιςμοφ μετάδοςθσ: 
Χρθςιμοποιϊντασ αυτιν τθ λειτουργία, το ραδιόφωνο εκπζμπει αυτόματα ζναν τόνο 
προειδοποίθςθσ όταν ο χριςτθσ απελευκερϊνει το κουμπί PTT, προειδοποιϊντασ ζτςι τουσ χριςτεσ 
που ακοφνε το τζλοσ τθσ μετάδοςθσ. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΤΚΕΤΗ PMR446 
φμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ (και εκτόσ εάν γίνουν αλλαγζσ από το Τπουργείο 
Οικονομικισ Ανάπτυξθσ), μόλισ αγοραςτοφν οι πομποδζκτεσ PMR446, είναι υποχρεωτικό να 
ςυμπλθρωκοφν δφο απλζσ γραφειοκρατικζσ διατυπϊςεισ (πλθρωμι πίςτωςθσ και διλωςθ ζναρξθσ 
τθσ δραςτθριότθτασ) που κα υποβλθκοφν ςτο Εδαφικι επικεϊρθςθ για τθν αρμόδια περιοχι. 
http://www.mise.gov.it/ 
Να ςζβεςτε πάντα το απόρρθτο των άλλων 
Αυτόσ είναι ζνασ κανόνασ κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για οποιονδιποτε δραςτθριοποιείται ςτον τομζα 
ακρόαςθσ ραδιοφϊνου. Λάβετε υπόψθ ότι το περιεχόμενο των ραδιοεπικοινωνιϊν που 
λαμβάνονται δεν μπορεί να αποκαλυφκεί με οποιονδιποτε τρόπο ςε τρίτουσ, ο νόμοσ τιμωρεί 
όςουσ χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που λαμβάνονται για παράνομουσ ςκοποφσ ι παραβιάηουν 
με άλλο τρόπο αυτόν τον κανόνα. Η ςυςκευι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκνικι επικράτεια 
μόνο ςτισ ηϊνεσ ςυχνοτιτων που ζχουν εκχωρθκεί από το τρζχον Εκνικό χζδιο Διανομισ 
υχνότθτασ για ραδιοεραςιτζχνεσ. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΧΡΗΣΕ 
φμφωνα με το νομοκετικό διάταγμα αρικ. 49 τθσ 14θσ Μαρτίου 2014 "Εφαρμογι των οδθγιϊν 
2012/19 / ΕΕ, ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ χριςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςε θλεκτρικό και θλεκτρονικό 
εξοπλιςμό, κακϊσ και τθ διάκεςθ απορριμμάτων" Εμφανίηεται το ςφμβολο του διαγραμμζνου 
κάδου απορριμμάτων ςτθ ςυςκευι δθλϊνει ότι το προϊόν ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του πρζπει 
να ςυλλζγεται ξεχωριςτά από άλλα απόβλθτα. Επομζνωσ, ο χριςτθσ πρζπει να μεταφζρει τον 
εξοπλιςμό που ζχει φτάςει ςτο τζλοσ τθσ διάρκειασ ηωισ του ςτα κατάλλθλα ξεχωριςτά κζντρα 
ςυλλογισ για θλεκτρονικά και θλεκτροτεχνικά απόβλθτα, ι να τον επιςτρζψει ςτο κατάςτθμα 
λιανικισ όταν αγοράηει ζναν νζο ιςοδφναμο τφπο εξοπλιςμοφ. 

http://www.mise.gov.it/


 
Η ςωςτι ξεχωριςτι ςυλλογι για τθν επακόλουκθ ζναρξθ του εξοπλιςμοφ παροπλιςμοφ για 
ανακφκλωςθ, επεξεργαςία και περιβαλλοντικά ςυμβατι διάκεςθ ςυμβάλλει ςτθν αποφυγι 
πικανϊν αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και τθν υγεία και προωκεί τθν ανακφκλωςθ των 
υλικϊν που αποτελοφν τον εξοπλιςμό. Η καταχρθςτικι απόρριψθ του προϊόντοσ από τον χριςτθ 
ςυνεπάγεται τθν εφαρμογι των διοικθτικϊν κυρϊςεων ςφμφωνα με το νομοκετικό διάταγμα ν. 
22/1997 (άρκρο 50 και επόμενο του νομοκετικοφ διατάγματοσ αρικ. 22/1997). 
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