
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΚΕ ΧΡΗΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΥΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 
•Δφο ηϊνεσ, διπλι αναμονι. 
•2 x 128 κανάλια μνιμθ και ςάρωςθ. 
•αδιόφωνο FM με 25 κανάλια μνιμθσ. 
•Επιλζξιμθ απόςταςθ καναλιοφ (25 / 12,5 kHz). 
•Λειτουργία hands-free με VOX. 
•Κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ CTCSS / DCS. 
•Διαςταυροφμενθ λειτουργία. 
•Σιμα μπαταρίασ κοντά ςτθν εκφόρτιςθ. 
•Συναγερμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
•Λειτουργία διαςτιματοσ Repeater. 
•Λειτουργικότθτα DTMF 
•Αντιςτροφι ςυχνότθτασ. 
•Οπίςκιοσ φωτιςμόσ με 3 επιλζξιμα χρϊματα. 
•Μενοφ αγγλικισ ι κινεηικισ γλϊςςασ. 
•Τόνοσ 1750 Hz. 
 
ΡΟΤΟΡΗ ΧΗΣΗΣ 
Συνιςτοφμε να διαβάςετε πλιρωσ αυτό το εγχειρίδιο χριςτθ για να αποφφγετε τθν 
εμφάνιςι του 
πικανϊν προβλθμάτων. 
•Σεβαςτείτε τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ για τισ ραδιοεπικοινωνίεσ, για να αποφφγετε τθ 
δίωξθ από το νόμο. 
•Ρριν ειςζλκετε ςε περιβάλλοντα που περιζχουν εκρθκτικά ι εφφλεκτα, απενεργοποιιςτε 
το ραδιόφωνο. 
•Μθν αντικακιςτάτε ι φορτίηετε τθν μπαταρία ςε εκρθκτικά ι εφφλεκτα περιβάλλοντα. 
•Ρριν 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 ανοίξετε το ραδιόφωνο, θ παρζμβαςθ ςε εςωτερικά μζρθ προορίηεται για 
ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ. 
•Σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται θ μθ χριςθ ραδιοεξοπλιςμοφ, για τθν αποφυγι 
παρεμβολϊν με άλλεσ ςυςκευζσ, για παράδειγμα ςε νοςοκομεία ι διαγνωςτικζσ κλινικζσ, 
απενεργοποιιςτε το ραδιόφωνο. 
•Στα αυτοκίνθτα που είναι εξοπλιςμζνα με "αερόςακουσ" κρατιςτε τθ ςυςκευι μακριά 
από τθν ζνταςθ απαςχολθμζνοσ ςε περίπτωςθ αποβολισ - διογκϊνοντασ τουσ. 
•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. 
 



ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΚ ΕΠΑΛΗΙΕΤΗ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΟΤ 
Ρριν ξεκινιςετε να χρθςιμοποιείτε τον πομποδζκτθ DB-10, βεβαιωκείτε ότι το πακζτο 
περιζχει τα μζρθ που αναφζρονται παρακάτω. 
Εάν λείπει κάτι, επικοινωνιςτε με τον αντιπρόςωπό ςασ. 
Ραρεχόμενα ανταλλακτικά που περιζχονται:  
•Συςκευι DB-10 
•Κεραία 
•Ρακζτο μπαταριϊν ιόντων λικίου 
•Κοφμπωμα ηϊνθσ 
•Φορτιςτισ 
•Ρροςαρμογζασ δικτφου 
•Εγχειρίδιο χριςτθ 
 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΡΑΤΑΙΑΣ ΦΟΤΙΣΤΗ 
Ρροφυλάξεισ κατά τθ φόρτιςθ 
Χρθςιμοποιιςτε μόνο αποκλειςτικζσ μπαταρίεσ που παρζχονται από τθν Polmar, κακϊσ και 
ακατάλλθλεσ μπαταρίεσ να ανατινάξει. 
•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 0 και 45 ° C. 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, ακόμα και αν θ μπαταρία ζχει φορτιςτεί 
ςε τελικι ανάλυςθ, πρζπει να αντικαταςτακεί από ζνα νζο, επειδι ζχει τελειϊςει τον 
κφκλο χριςθσ. 
•Μθν φορτίηετε εάν το ραδιόφωνο είναι βρεγμζνο. Για να αποφφγετε ηθμιζσ, ςτεγνϊςτε 
πρϊτα με ζνα πανί. 
Προςοχή: 
όταν μεταλλικά αντικείμενα όπωσ κοςμιματα, κλειδιά, μενταγιόν, ... ζρχονται ςε επαφι με 
τουσ ακροδζκτεσ τθσ μπαταρίασ, μπορεί να προκλθκεί ηθμιά ςε αντικείμενα ι άτομα. 
Το τυχαίο βραχυκφκλωμα παράγει πολλι κερμότθτα. 
Χειριςτείτε τισ μπαταρίεσ προςεκτικά, ειδικά όταν τισ αποκθκεφετε ςτθν τςζπθ ςασ, ςτο 
πορτοφόλι ι ςε μεταλλικά δοχεία. 
Εκτζλεςθ χρζωςθσ 
1.Απενεργοποιιςτε τθ ςυςκευι. 
2.Τοποκετιςτε το βφςμα του καλωδίου εξόδου του προςαρμογζα δικτφου ςτθν πίςω 
υποδοχι ςτο φορτιςτι. 
3.Τοποκετιςτε το ραδιόφωνο ι τθν μπαταρία ςε κατακόρυφθ κζςθ ςτο κάκιςμα του 
φορτιςτι μπαταρίασ, ζτςι ϊςτε να υπάρχει επαφι μεταξφ των ακροδεκτϊν τθσ μπαταρίασ 
και του φορτιςτι. 
4.Κατά τθ φόρτιςθ, θ ενδεικτικι λυχνία φορτιςτι είναι ενεργι με κόκκινο χρϊμα. 
Σθμείωςθ 
Ρριν τοποκετιςετε τθν μπαταρία, δεν είναι φυςιολογικό να αναβοςβινει το φωσ του 
φορτιςτι. 
Συνεχίςτε με φόρτιςθ όταν το φωσ είναι ςτακερό. 



Πταν θ μπαταρία ζχει τοποκετθκεί ςωςτά, θ λυχνία φορτιςτι ανάβει με κόκκινο χρϊμα, 
ξεκινά θ φόρτιςθ. Εάν το φωσ αναβοςβινει, θ μπαταρία είναι κατεςτραμμζνθ ι θ 
κερμοκραςία είναι πολφ χαμθλι ι υψθλι. 
Φωσ φόρτιςθσ 
Κατά τθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ εάν θ λυχνία γίνει κόκκινθ, ςθμαίνει ότι βρίςκεται ςε 
εξζλιξθ ζνασ κανονικόσ κφκλοσ φόρτιςθσ, αν αντ 'αυτοφ αναβοςβινει μόνιμα ςθμαίνει ότι θ 
μπαταρία ζχει αποφορτιςτεί εντελϊσ και μια ειδικι φόρτιςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ που κα 
γίνει κανονικι όταν θ μπαταρία φτάςει ςε ζνα οριςμζνο επίπεδο φόρτιςθσ. 
Σθμείωςθ 
Η ειδικι φόρτιςθ δεν πρζπει να διαρκεί περιςςότερο από 30 ', διαφορετικά ο φορτιςτισ 
δεν είναι ςε κζςθ να φορτίςει τθν μπαταρία, ελζγξτε εάν αυτό ι ο φορτιςτισ ζχει υποςτεί 
ηθμιά. 
 
Ρροφυλάξεισ για τθ φόρτιςθ 
•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 και πάλι μετά από 
ςφντομθ χριςθ, αυτό ςθμαίνει ότι ζχει τελειϊςει τον κφκλο χριςθσ. Ρρζπει να 
αντικαταςτακεί με ζνα πανομοιότυπο νζο. 
Κεραία 
•Μια κεραία είναι κατάλλθλθ για επικοινωνίεσ περιοριςμζνθσ εμβζλειασ, ενϊ μια κεραία  
επιτρζπει καλφτερεσ επικοινωνίεσ.  
•Η εμβζλεια κα μειωκεί ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι ανάμεςα ςε δζντρα, λάβετε αυτό 
υπόψθ για να αποφφγετε προβλιματα όταν δεν υπάρχει επικοινωνία. 
 
ΑΞΕΣΟΥΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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 ςχιμα του βζλουσ. 1. 
2.Για να αφαιρζςετε τθν μπαταρία, πατιςτε το κλείδωμα τθσ μπαταρίασ και ςφρετε προσ τα 
ζξω από τθ ςυςκευαςία, ελζγχοντασ ότι το ραδιόφωνο και θ μπαταρία είναι ςε κατάςταςθ 
απελευκζρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, ςπρϊξτε τθν μπαταρία από το ραδιόφωνο, εικ. 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ρρζπει να δοκεί προςοχι ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ τθσ απόρριψθσ μπαταριϊν. 
ακολουκιςτε τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ απόρριψθσ. 
 



Εγκατάςταςθ κεραίασ 
Για να εγκαταςτιςετε τθν κεραία, βιδϊςτε τθν ςτθν υποδοχι πομποδζκτθ, κρατϊντασ τθν 
από τθ βάςθ, ζωσ ότου ςφίξει. 3. 
Για να αφαιρζςετε τθν κεραία, κρατιςτε τθν από τθ βάςθ και ξεβιδϊςτε τθν 
(αριςτερόςτροφα), εικ. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κοφμπωμα ηϊνθσ 
Ευκυγραμμίςτε τισ δφο υποδοχζσ του κλιπ ηϊνθσ ςτισ υποδοχζσ που παρζχονται ςτο 
ραδιόφωνο. Αςφαλίςτε το με τισ δφο παρεχόμενεσ βίδεσ M 2,5 x 5. 
Για να το αφαιρζςετε, ξεβιδϊςτε τα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εξωτερικό μικρόφωνο / θχείο 
Ανοίξτε (μθν αφαιρζςετε) το κάλυμμα τθσ υποδοχισ μικροφϊνου / θχείου ςτο ραδιόφωνο 
και τοποκετιςτε το βφςμα υποδοχισ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικ. 7. 
Σθμείωςθ 
Χρθςιμοποιϊντασ ζνα εξωτερικό μικρόφωνο / θχείο, θ αντίςταςθ ςτο νερό του 
ραδιοφϊνου είναι περιοριςμζνθ. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Οκόνθ LCD 

Πταν θ τροφοδοςία είναι ενεργοποιθμζνθ, εμφανίηονται πολλά εικονίδια ςτθν οκόνθ LCD. 

Η ζννοια εμφανίηεται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

Επεξιγθςθ εικονιδίων 

 

Λιψθ ιςχφοσ ςιματοσ και εφροσ ηϊνθσ μετάδοςθσ 

υκμίςτε χαμθλι ιςχφ 

Διπλι ακρόαςθ "Dual Watch" / αναμονι 

Ενεργι εξοικονόμθςθ ενζργειασ RX 

Το VOX είναι ενεργό 

Κατεφκυνςθ απόςταςθσ επαναλιπτθ 

Μετάδοςθ / λιψθ αντίςτροφθσ ςυχνότθτασ 

Η ςτενι ηϊνθ ενεργοποιικθκε 

Το κλείδωμα πλθκτρολογίου είναι ενεργό 

 



Ενεργό squelch 

Ενεργόσ τόνοσ πλικτρου 

Ζνδειξθ υπολειπόμενθσ φόρτιςθσ μπαταρίασ 

Ο αποκωδικοποιθτισ CTCSS είναι ενεργόσ 

Ο αποκωδικοποιθτισ DCS είναι ενεργόσ 

Ενεργι ςθματοδότθςθ DTMF 

Ζνδειξθ λειτουργίασ ηϊνθσ Α 

Ζνδειξθ λειτουργίασ ηϊνθσ Β 

Ζνδειξθ δεκαδικισ ςυχνότθτασ 

Βιμα αρικμοφ καναλιοφ / μενοφ 

Ζνδειξθ απαςχολθμζνου καναλιοφ 

Το ςαρωμζνο κανάλι διατίκεται ςε λειτουργία CH 

 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
Λειτουργία ελεφκερου ςυντονιςμοφ (VFO) 
Με αυτόν τον τρόπο, για να αλλάξετε τθ ςυχνότθτα, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το 
πλικτρο και μετά   ι το κουμπί αλλαγισ καναλιοφ ι να ειςαγάγετε απευκείασ τθ 
ςυχνότθτα χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιο και αποκθκεφςτε το κανάλι. 
Αποκθκευμζνα κανάλια (MR) 
Πταν ζχει αποκθκευτεί τουλάχιςτον ζνα κανάλι, ενϊ βρίςκεται ςε λειτουργία VFO, για 

εναλλαγι ςτθ λειτουργία MR απλϊσ πατιςτε . 
Η ςυντονιςμζνθ ςυχνότθτα εμφανίηεται ςτθν οκόνθ, ο αρικμόσ καναλιοφ ςτα δεξιά. Εάν θ 
λειτουργία ετικζτασ καναλιοφ ζχει ενεργοποιθκεί και ζχει ειςαχκεί για το τρζχον κανάλι, κα 
εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. 
Αγωγόσ (CH) 
Πταν ζχει αποκθκευτεί τουλάχιςτον ζνα κανάλι, μπορείτε να εργαςτείτε ςε λειτουργία CH. 
Ο αρικμόσ καναλιοφ εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

Ρατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί και ταυτόχρονα ενεργοποιιςτε το για να 

ενεργοποιιςετε το ραδιόφωνο ςε λειτουργία CH. Ρατιςτε ξανά  για ζξοδο από τθ 
λειτουργία CH. 
 

 

 

 



ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ MENU 

1. Είςτε ςε κατάςταςθ αναμονισ με ανοικτό τον πομποδζκτθ και πατάτε το πλικτρο 

ϊςτε να μπείτε ςε κατάςταςθ MENU, όπου και κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ. 
2. Με τα βελάκια πάνω κάτω κα μπορζςετε να επιλζξετε το ςτοιχείο ρφκμιςθσ που 

κζλετε να κάνετε (μενοφ 1,2,3…..37).  

3. Ρατιςτε και πάλι το πλικτρο για να μπείτε ςτθν ρφκμιςθ και με τα βελάκια 
και πάλι κα επιλζξετε τθν επιλογι που κζλετε να κάνετε. 

4. Για ζξοδο και επιςτροφι πατιςτε το . 
 

ΕΡΙΛΟΓΕΣ  

άρωςη υχνότητασ ή καναλιοφ και ρυθμίςεισ  ι  
Μενοφ 1 
Πταν ξεκινιςει θ ςάρωςθ για να αλλάξετε τθν κατεφκυνςθ τθσ πατιςτε τα βελάκια πάνω 
κάτω. Ο πομποδζκτθσ κα ςταματιςει ςτθν ςυχνότθτα ι ςτο κανάλι που κα βρει κάποιο 
ςιμα, πατιςτε το πλικτρο PTT για να ςταματιςετε τθν ςάρωςθ. 
Για να ςταματιςετε προςωρινά τθν ςάρωςθ πατιςτε το πλικτρο MONI.Για να τελειϊςετε 

με τθν ςάρωςθ και να επιςτρζψετε πατιςτε το κουμπί . 
Μενοφ 20 
Υπάρχουν τρεισ τρόποι επιλογισ για το που κα ςταματά θ ςάρωςθ.  
ΤΟ : θ ςάρωςθ κα ςταματά όπου ζχει εντοπίςει κάποιο ςιμα και κα ςτακεί για λίγο εκεί. 
Αν δεν πατιςετε κάτι κα ςυνεχίςει τθν ςάρωςθ μετά από λίγο. 
CO : θ ςάρωςθ κα ςταματά όπου ζχει εντοπίςει κάποιο ςιμα και κα μείνει εκεί μόνο όςο οι 
ςτακμοί είναι ενεργοί. 
SE : θ ςάρωςθ κα ςταματιςει όπου ζχει εντοπίςει κάποιο ςιμα και κα ςταματιςει εκεί, 
ϊςπου να τθν ξεκινιςετε και πάλι χειροκίνθτα.  
 

Προτεραιότητα Εκπομπήσ  
Μενοφ 2 
Επιτρζπει τθν εκπομπι ςτθν δευτερεφουςα μπάντα ακόμα και αν λειτουργείτε ςτθν κφρια. 
EDIT : εκπζμπει ςτθν μπάντα λειτουργίασ 
BUSY :  εκπζμπει ςτθν μπάντα που χρθςιμοποιικθκε τελευταία για εκπομπι. 
 

Ρφθμιςη τησ ςτάθμησ του VOX ή  
Μενοφ 3 
Λειτουργία VOX παρζχει αυτόματθ εναλλαγι εκπομπισ και λιψθσ από το μικρόφωνο. Πταν 
είναι ενεργοποιθμζνθ δεν χρειάηεται να πατθκεί το PPT για να γίνει εκπομπι. 
Ρεριλαμβάνει 9 ςτάκμεσ ρφκμιςθσ. 
Μενοφ 16 
Επιλογι για ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ VOX.  
 
 



Ρφθμιςη τησ ιςχφοσ εξόδου  
Μενοφ 4 
HIGH : 10 W 
LOW : 5W  
 

Ρφθμιςη τησ φίμωςησ  
Μενοφ 6 
Το ςφςτθμα squelch –φίμωςθσ, ςασ επιτρζπει να ζχετε ςίγαςθ ςτο μεγάφωνο ϊςτε να μθν 
ακοφγεται ο κόρυβοσ του βάκουσ όταν δεν λαμβάνει κάποιο ςιμα. 

Μενοφ 5  
Για ρφκμιςθ τθσ ευαιςκθςίασ του.  
 

Διπλή αναμονή  
Μενου 6  
Επιτρζπει να λαμβάνετε το ςιμα από τθν υπο-μπάντα ακόμα και αν λειτουργείτε ςτθν 
κφρια μπαντα. Επιλογι ΟΝ ι OFF 
 

Λειτουργία φωτιςμοφ LED  
Μενοφ 7 
Επιλογι ρφκμιςθσ του φωτιςμοφ τθσ οκόνθσ (ΟΝ-ΑUTO-OFF) 
 

Λειτουργία χρϊματοσ φωτιςμοφ οθόνησ  
Μενοφ 8  
Επιλογζσ 1=Μωβ, 2=Ρορτοκαλί, 3= Μπλε 
 

Θχοι πλήκτρων  
Μενοφ 9  
Ενεργοποίθςθ –Απενεργοποίθςθ του ιχου των πλικτρων  
 
Αναγνϊριςη καλοφντοσ 
Μενου 10 
Στζλνοντασ τον κωδικό ID όταν εκπζμπει, οι άλλοι ςτακμοί μποροφν να τον δουν άμεςα 
ςτθν οκόνθ, αν ζχουν και αυτοί επίςθσ τθν λειτουργία ΑΝΙ. 
 
ID  
Μενοφ 12 
Για να ορίςετε το χαρακτθριςτικό ID 
 
Σρόποσ εκπομπήσ ID 
Μενοφ 13 
Για να ρυκμίςετε τον τρόπο εκπομπισ του ID 
 
 
 
 



Χρονοδιακόπτησ περιοριςμοφ εκπομπήσ ΣΟΣ  
Μενοφ 14 
Λειτουργία που παρζχει διακοπτθ αςφαλείασ που περιορίηει τθν εκπομπι (30 ωσ 270s) ςε 
περίπτωςθ που γίνονται εκπομπζσ μεγάλθσ διάρκειασ. 
 

Αποκλειςμόσ απαςχολημζνου καναλιοφ BCLO  
Μενου 15 
OFF , WAVE, CALL 
 

Θχοσ τζλουσ εκπομπήσ Roger  
Μενοφ 17 
Δίνει ζναν ιχο ςτο τζλοσ κάκε εκπομπισ Roger beep 
 
Διπλή επιτήρηςη –Παρακολοφθηςη 
Μενοφ 18 
Δίνει τθν δυνατότθτα να μπορεί να παρακολουκεί το ςιμα κλιςθσ όταν είναι 
ενεργοποιθμζνοσ ο πομποδζκτθσ FM ϊςτε να μθν χακεί καμία κλιςθ. 
 
 
Εξοικονόμηςη ενζργειασ κατά την λήψη 
Μενοφ 19 
Μειϊνει ςθμαντικά τθν κατανάλωςθ μπαταρίασ, με πικανότθτα όμωσ να μθν μπορεί να 
λθφκεί ολόκλθρο το πακζτο δεδομζνων. 
 
Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων  
Μενοφ 21 
Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ τυχαία αλλαγι ςυχνότθτασ ι ακοφςια εκπομπι, δίνεται θ 
δυνατότθτα κλειδϊματοσ πλθκτρολογίου 
AUTOLK ON : κλειδϊνει αυτόματα μετά από 5 sec.  

AUTOLK OFF: δεν κλειδϊνει αυτόματα αλλά μόνο με το κουμπί  και με το ίδιο 
ξεκλειδϊνει. 
 
Φωνητική αναγγελία VOICE 
Μενου 22 
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τθν φωνθτικι αναγγελία λειτουργιϊν-ςυχνότθτασ 
 
 
Εξάλειψη τησ ουράσ τόνου  
Μενοφ 23 
 
 
 
 
 



Ρφθμιςη μηνφματοσ ζναρξησ 
Μενοφ 24-25-26 
Μινυμα καλωςορίςματοσ OFF, DC, MSG 
 

Εμφάνιςη τησ ονομαςίασ ή  
Μενοφ 27  
Ενεργοποίηςη – απενεργοποίηςη τησ εμφάνιςησ ονομαςίασ καναλιοφ  
Μενοφ 28 
Επεξεργαςία ονόματοσ του καναλιοφ 
 
Ρφθμιςη TX-RX, Λήψησ, εκπομπήσ, άρωςη τόνου (C-CDC, R-CDC, T-CDC) 
Μενοφ 29 
 
1θ Λειτουργία :Κωδικοποίθςθ/ΑποκωδικοποίθςθCTCSS/DCS. Ρατιςτε τα  

Για να μπείτε ςτθ ρφκμιςθ τθσ ςθματοδοςίασ CTCSS. Για επιβεβαίωςθ πατιςτε το , 
ςτθν ςυνζχεια για να ειςάλκετε ςτθν ρφκμιςθ ςθματοδοςίασ πιζςτε διαδοχικά το για 
να επιλζξετε : 
OFF : Απενεργοποιεί τθν επιλεγμζνθ ςθματοδοςία 
67,0 : Η ςυχνότθτα ςε Hz του υποτόνου CTCSS 
D23N : Ο ψθφιακόσ κωδικόσ DCS 
Για τθν επιλογι τθσ επικυμθτισ ρφκμιςθσ πιζςτε τα . Αφοφ βρείτε τον επικυμθτό 

Τόνο-Ψθφιακό κωδικό πιζςτε για επιβεβαίωςθ το  και για επιςτροφι ςτθν αναμονι το 

πλικτρο . Για να αντιςτρζψετε ζναν ψθφιακό κωδικό πατιςτε το πλικτρο με τθν 

δίεςθ . 
Τα περιςςότερα ςυςτιματα αναμεταδοτϊν για τθν ενεργοποίθςθ τουσ απαιτοφν τθν 
τοποκζτθςθ ςτο φζρον FM ενόσ ακουςτικοφ τόνου χαμθλισ ςυχνότθτασ. Αυτό εμποδίηει 
τθν εςφαλμζνθ ενεργοποίθςθ ενόσ αναμεταδότθ από κάποια παραςιτικι εκπομπι ενόσ 
πομποφ. 
Ειςζλκετε ςτο 29ο μενοφ για να ρυκμίςετε τθν ςθματοδοςία εκπομπισ λιψθσ (C-CDC). Στο 
30ο μενοφ για να ρυκμίςετε τθν ςθματοδοςία λιψθσ (R-CDC) και ςτο 31ο μενοφ για να 
ρυκμίςετε τθσ εκπομπισ (T-CDC).  
2θ Λειτουργία : Σάρωςθ τόνου CTCSS ι Ψθφιακοφ κωδικοφ DCS.Για τθν ςάρωςθ τόνου 
CTCSS επιλζξτε το 36ο μενοφ και για τθν ςάρωςθ ψθφιακοφ κωδικοφ επιλζξτε το 37ο μενοφ. 
 
Για να ξεκινιςει θ ςάρωςθ Τόνου/Ψθφιακοφ κωδικοφ μετά τθν επιλογι του κατάλλθλου 

μενοφ πατιςτε το πλικτρο . Εάν θ λειτουργία ςάρωςθσ τόνου δεν εντοπίςει ζναν τόνο 
ι κωδικό, κα ςυνεχίςει να ανιχνεφει ςυνεχϊσ. όταν ςυμβεί αυτό, μπορεί να ςθμαίνει ότι ο 
άλλοσ ςτακμόσ δεν χρθςιμοποιεί κανζνα τόνο ι κωδικό.  
Μπορείτε να πατιςετε ανά πάςα ςτιγμι το PTT για να ςταματιςετε τθν ςάρωςθ,.  
Μπορείτε επίςθσ να πατιςετε το πλικτρο ΜΟΝΙ κατά τθν διάρκεια τθσ ςάρωςθσ των τόνων 
για να ακοφςετε το φιμωμζνο ςιμα από τον άλλο ςτακμό.Πταν αφιςετε το πλικτρο ΜΟΝΙ 
θ ςάρωςθ τόνων κα ςυνεχιςτεί. Η ςάρωςθ τόνων λειτουργεί ςε λειτουργία VFO, όςο και 
ςτθν λειτουργία μνιμθσ (MR). 
 



 
 

Ρυθμίςεισ S-D &OFFSET  ή  
Μενοφ 32 &33 
Λειτουργία για τθν φορά τθσ μετατόπιςθσ ςυχνότθτασ και ποςό τθσ μετατόπιςθσ 
(0,000~99,995MHz) 
 

Ρφθμιςη του βήματοσ ςυντονιςμοφ STEP  
Μενοφ 34 
υκμίηει το βιμα ςυντονιςμοφ(0,5/2,5/5/6,25/12,5/25/37,5/50/100κHz) 
 

Ονομαςία Αποκικευςθ και Διαγραφι Καναλιοφ 
Αποθήκευςη καναλιοφ 
Ενϊ είςτε ςε λειτουργία vfo ειςάγετε από το πλθκτρολόγιο τθν ςυχνότθτα που κελετε, 

πατιςτε το , ςτθν ςυνζχεια το .Τα ψθφία ςτθν πάνω δεξιά γωνία τθσ οκόνθσ 

αναβοςβινουν, ειςάγετε απευκείασ από το πλθκτρολόγιο ι πατϊντασ τα ι 
τον αρικμό του καναλιοφ που κζλετε να αποκθκεφςετε. Για να ολοκλθρϊςετε τθν 

αποκικευςθ πατιςτε . 
 
Διαγραφή καναλιοφ 
Ενϊ βρίςκεςτε ςε λειτουργία μνιμθσ (ΜR) ι (CH) ςβιςτε τον πομποδζκτθ. Κρατϊντασ το 

πλικτρο ανάψτε τον ξανά. Στθν οκόνθ κα εμφανιςτεί ι ζνδειξθ DEL και κα 
αναβοςβινει ο αρικμόσ καναλιοφ. 

Ρατιςτε για να βρείτε τον αρικμό καναλιοφ που κζλετε να διαγϋραψετε και 

μετά πατιςτε το πλικτρο . 
 
 
 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

EL 
ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ Polmar srl ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DB-10 ΣΥΜΜΟΦΩΝΕΤΑΙ ΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 

 
 
Αυτό το ςφμβολο, που προςτίκεται ςτον ςειριακό αρικμό, υποδθλϊνει ότι θ ςυςκευι πλθροί 

πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ αδιοφϊνων και Τθλεπικοινωνιϊν 1999/05 / EC, όςον 
αφορά τα τερματικά ραδιοφϊνου. 

 
Αυτό το ςφμβολο προειδοποιεί τον χειριςτι ότι θ ςυςκευι λειτουργεί ςε ηϊνθ ςυχνοτιτων θ 
οποία, ανάλογα με τθ χϊρα προοριςμοφ και τθ χριςθ, ενδζχεται να υπόκειται ςε περιοριςμοφσ ι 
ςτθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ. Επομζνωσ, βεβαιωκείτε ότι θ ζκδοςθ του εξοπλιςμοφ που 

αγοράςατε λειτουργεί ςε μια ηϊνθ ςυχνοτιτων εγκεκριμζνθ και ρυκμιςμζνθ από τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ. 
 
Η χριςθ αυτοφ του εξοπλιςμοφ μπορεί να υποβλθκεί ςε άδεια. 
Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να χρθςιμοποιείται ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ διοικθτικζσ υποχρεϊςεισ 
τθσ νομοκεςίασ ςτθν οποία χρθςιμοποιείται ο πομποδζκτθσ. 
 
Λάβετε υπόψθ ότι θ χριςθ αυτισ τθσ ςυςκευισ υπόκειται ςτο κακεςτϊσ "Γενικισ Εξουςιοδότθςθσ", ςφμφωνα 
με άρκρα 104, παράγραφοι 1 και 135, παράγραφοι 1, 2 και 3 του κϊδικα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, που 
εκδόκθκε με το νομοκετικό διάταγμα αρικ. 70 τθσ 28θσ Μαΐου 2012. 
Στθν Ιταλία οι εραςιτεχνικζσ ηϊνεσ ραδιοφϊνου VHF / UHF που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ζχουν ωσ εξισ: 
144,00 ~ 146,00 MHz, 430,00 ~ 434,00 MHz, 435,00 ~ 438,00 MHz. 
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. 
Ο εξοπλιςμόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκνικι επικράτεια μόνο ςτισ ηϊνεσ ςυχνοτιτων που ζχουν 
εκχωρθκεί από το τρζχον Εκνικό Σχζδιο Διανομισ Συχνότθτασ για ραδιοεραςιτζχνεσ. 
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