
 
 
 
 
 

Οδηγίες Χρήσης 
 
 

MR HH 100 ή 200  
VHF MARINE RADIO 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1: Χειριστήρια κουµπιά και ρυθµιστικά του MR F 55 
 



 2

Σχήµα 1: Κουµπιά χειρισµού και ενδείξεις του MR HH100 ή 200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακροδέκτης σύνδεσης 
εξωτερικού µεγαφώνου/ 
ακουστικών 

∆ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ 
Ρυθµιστικό έντασης 

Φωτιζόµενη  
οθόνη LCD 

Κουµπί οµιλίας 
εκποµπής 

Κουµπιά αλλαγής 
καναλιών 

Κουµπί φωτισµού  
οθόνης  

Υποδοχή  
µπαταριών 

Κάλυµµα θήκης 
µπαταριών 

Υποδοχή φορτιστή 

Κεραία 

Μικρόφωνο / 
µεγάφωνο  

Κουµπί άµεσης 
επιλογής καναλιού 
16  

Επιλογή υψηλής 
χαµηλής ισχύος 
εκποµπής/ κλείδωµα 
λειτουργιών 

Επιλογή 
λειτουργιών 

Επιλογή χώρας 
λειτουργίας και 
µετεωρολογικών 
καναλιών  
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Σχήµα 2: Οθόνη ενδείξεων του MR HH100 ή 200 
 

Βασικά χαρακτηριστικά 
 
Επιλογή ισχύος εξόδου 
Στο MR HH 100 ή 200  µπορείτε να επιλέξετε την ισχύ εξόδου του: 500mW για επικοινωνία σε κοντινές 
αποστάσεις ή 2 Watts για επικοινωνία σε µακρύτερες αποστάσεις 
Συµβατότητα µε όλα τα κανάλια εκποµπής 
Το MR HH 100 ή 200  µπορεί να λειτουργήσει τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και στο Καναδά και τις 
Υπόλοιπες χώρες αφού είναι συµβατό µε όλα τα πρότυπα εκποµπής και λήψης καναλιών VHF. 
Ανθεκτικό στην νερό 
Το MR HH 100 ή 200  είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και τη υγρασία και ανταποκρίνεται  στις 
προδιαγραφές JIS4. 
∆έκα (10) κανάλια παρακολούθησης καιρικών συνθηκών (ΝΟΑΑ) 
Το MR HH 100 ή 200  έχει δυνατότητα παρακολούθησης 10 καναλιών παρακολούθησης καιρού όλο το 
εικοσιτετράωρο. 
Ειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων 
Το MR HH 100 ή 200  µπορεί να µα σας ειδοποιήσει µε ένα προειδοποιητικό τόνο και αντίστοιχη οπτική 
προειδοποίηση αν λάβει ένα σήµα για έντονα καιρικά φαινόµενα (αρκεί στη περιοχή που βρίσκεστε να 
εκπέµπει κάποιος σταθµός παρακολούθησης καιρικών φαινοµένων). 
∆υνατότητα σάρωσης καναλιών 
Το MR HH100 ή 200 έχει δυνατότητα σάρωσης όλων των καναλιών ώστε να εντοπίζεται κάποιο κανάλι 
που εκτυλίσσεται µια συνοµιλία 
Κλείδωµα λειτουργιών 
Τα χειριστήρια του MR HH 100 ή 200  µπορεί να “κλειδωθούν” ώστε να αποφευχθεί τυχαία αλλαγή των 
ρυθµίσεων και των λειτουργιών του. 
Κύκλωµα εξοικονόµησης ενέργειας 
Ένα εξελιγµένο κύκλωµα διαχείρισης της ενέργειας εξασφαλίζει πολύ µεγάλη αυτονοµία στο MR HH 100 ή 
200  όταν τροφοδοτείται από την µπαταρία του. 
Ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης 
Ένας ήχος υψηλής συχνότητας (µπίπ) ακούγεται µόλις πατήσετε οποιοδήποτε κουµπί της 
συσκευής (εκτός από το κουµπί Talk). Το σήµα επιβεβαίωσης µπορεί να ενεργοποιηθεί ή 
απενεργοποιηθεί. 
Αδιάβροχη θήκη 
Το MR HH 100 ή 200  συνοδεύεται από µια ειδικά σχεδιασµένη πλαστική θήκη που το καθιστά πλήρως 
αδιάβροχο. 

Ένδειξη κλειδώµατος 
κουµπιών  

Ένδειξη µηνύµατος 
καιρικών φαινοµένων  

Ένδειξη φόρτισης 
µπαταρίας 

Ένδειξη «σάρωσης» 
καναλιών 

Ένδειξη εξοικονόµησης 
ενέργειας 

Ένδειξη ήχου πίεσης 
κουµπιών 

Ένδειξη έντασης 
σήµατος λήψης 

Ένδειξη εκποµπής 
σήµατος 

Ένδειξη εκποµπής 
υψηλής / χαµηλής 
ισχύος 

Αριθµός καναλιού 
εκποµπής / λήψης 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες τύπου NiCD µπορεί να 
επαναφορτιστούν. Ποτέ µην συνδέετε το 
φορτιστή όταν χρησιµοποιείται κανονικές 
µπαταρίες στη συσκευή. 

Οδηγίες ασφαλείας 
 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Ο ασύρµατος VHF Cobra MR HH100 ή 200 
δηµιουργεί γύρο του ένα πεδίο 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολία όταν εκπέµπει. 
Για να είστε βέβαιοι πως ούτε εσείς ούτε 
κάποιος γύρο σας θα εκτίθεται σε υπερβολική 
ποσότητα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας να 
τηρείται τις παρακάτω προφυλάξεις: 
 
ΠΑΝΤΑ η συσκευή πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστά από το 
πρόσωπο σας όταν εκπέµπει σήµα. 
 
ΠΟΤΕ µην ακουµπά η κεραία της συσκευής 
πάνω σας όταν εκπέµπει. 
 
ΜΗΝ εκπέµπετε για διάστηµα µεγαλύτερο του 
50% του χρόνου που η συσκευή είναι σε 
λειτουργία. Ο ασύρµατος εκπέµπει όταν έχετε 
πατηµένο το κουµπί “TALK”. 
 
ΜΗΝ λειτουργείτε ποτέ τον ασύρµατο σε 
περιβάλλον µε αναθυµιάσεις καυσίµων και σε 
σηµεία που υπάρχει προειδοποιητικό σήµα 
απαγόρευσης χρήσης συσκευών που 
εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
 
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτοµα που 
δεν είναι εξοικειωµένα µε τη λειτουργία της 
συσκευής να την 
χειρίζονται. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Η συσκευή είναι 
ανθεκτική στο νερό µόνο όταν οι µπαταρίες 
έχουν εγκατασταθεί σωστά στην αντίστοιχη 
υποδοχή τους. 
 
Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε ακραίες 
θερµοκρασίες (µικρότερη από -4ο και 
µεγαλύτερη από 60 ) 
 
Κρατάτε το MR HH 100 Ή 200  τουλάχιστον 
90cm µακριά από τη πυξίδα του σκάφους 
σας. 
 
Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε µόνο σας το 
MR HH100 σε περίπτωση βλάβης.  
 
Αλλαγές ή τροποποιήσεις στα χειριστήρια και 
τα κυκλώµατα της συσκευής µπορεί να την 
καταστήσουν ασύµβατη µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές τηλεπικοινωνιών και να 
ακυρώσουν την εγγύηση της. 

 
 
 
 
 
Υπευθυνότητα κατόχου της συσκευής 
 
Ο κάτοχος της συσκευής είναι 
υπεύθυνος για να τηρεί του νόµους και 
του κανονισµούς της επικράτειας στην 
οποία κάνει χρήση της συσκευής 
Cobra MR HH100 ή 200. Η µπάντα 
επικοινωνιών VHF, που χρησιµοποιεί 
το MR HH100 ή 200, προορίζεται ΜΟΝΟ 
για ναυτική χρήση και απαιτείται ειδική 
άδεια για να χρησιµοποιείται µια 
συσκευή VHF στη στεριά (ακόµη και αν 
το σκάφος σας είναι σε tτailer). 
 
Εγκατάσταση µπαταριών 

 
Για να εγκαταστήσετε τις 
µπαταρίες στη συσκευή 
 
1.Αφαιρέστε το άγκιστρο 
της ζώνης (πιέζοντας και 
σύροντας το προς τη 

φορά του βέλους). 
2.Πιέστε προς τα κάτω το κάλυµµα της 

υποδοχής µπαταριών 
και σύρτε το προς τα 
έξω για να το 
αφαιρέσετε. 
3.Τοποθετήστε τέσσερις 
µπαταρίες τύπου ΑΑΑ  

(Πάντα να χρησιµοποιείτε υψηλής ποιότητας 
αλκαλικές µπαταρίες). Τοποθετήστε τις 
µπαταρίες σύµφωνα µε τα σύµβολα ένδειξης 
πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή 
των µπαταριών. 
4.Επανατοποθετήστε το κάλυµµα των 
µπαταριών και το άγκιστρο ζώνης. 

 
 

Ενώ χρησιµοποιείτε το 
MR HH100 ή 200 το 
εικονίδιο της µπαταρίας 

θα δείχνει την ενέργεια που αποµένει σε 
αυτή.Όταν στο εικονίδιο έχει αποµείνει µία ή 
καµία γραµµή πρέπει να αλλάξετε τις 
µπαταρίες 
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Ξεκινώντας 
 
Ανατρέξτε στα σχήµατα 1 και 2 για να δείτε την 
ονοµασία των διαφόρων ρυθµιστικών, 
διακοπτών και ενδεικτικών της συσκευής. 
 
 
Ένας σύντοµης διάρκειας ήχος (µπίπ) 
ακούγεται µόλις πατήσετε οποιοδήποτε 
κουµπί της συσκευής (εκτός από το κουµπί 
Talk). Το σήµα επιβεβαίωσης µπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. Κάθε φορά 
που πατάτε ένα κουµπί φωτίζεται η οθόνη 
ενδείξεων και εµφανίζεται σε αυτή το 
αντίστοιχο εικονίδιο, Ο φωτισµός της οθόνης 
παραµένει ενεργοποιηµένος για 5 
δευτερόλεπτα.  
 
Ένα διπλό σύντοµο ηχητικό σήµα (δύο µπιπ) 
επιβεβαιώνει την σωστή αλλαγή των 
ρυθµίσεων της συσκευής (η αλλαγή των 
ρυθµίσεων γίνεται πατώντας τα αντίστοιχα 
κουµπιά ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 
λειτουργιών). Ένα τριπλό σύντοµο ηχητικό 
σήµα (τρια µπιπ) ακούγεται κάθε φορά που  
κάνετε ένα λανθασµένο χειρισµό. 
 
Eνεργοποίηση (ΟΝ) Απενεργοποίηση 
(ΟFF). 
 
Η συσκευής µπορεί να ενεργοποιηθεί (ON) ή 
απενεργοποιηθεί (OFF) µέσω του 
ρυθµιστικού “On-Off Power /Volume” που 
υπάρχει στη πάνω πλευρά  της.  
 
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:  

 
1.  Για να 
ενεργοποιήστε τη 
συσκευή 
περιστρέψτε το 
ρυθµιστικό 
“On-Off Power 
Volume” 
σύµφωνα µε τη 

φορά των δεικτών του ρολογιού µέχρι να 
ακούσετε (και να αισθανθείτε) ένα «κλικ». Όταν 
η συσκευή ανάψει θα ακουστεί ένας ήχος 
επιβεβαίωσης της λειτουργίας της, η ο 
φωτισµός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί και 
στην οθόνη θα εµφανιστούν όλα τα εικονίδια 
για δύο (2) δευτερόλεπτα. Για το διάστηµα 
των δύο δευτερολέπτων όλα τα κουµπιά του 
MR HH100 ή 200 είναι ανενεργά. Μετά το 
διάστηµα των 2 δευτερολέπτων η συσκευή θα 
βρίσκεται σε κανονική λειτουργική κατάσταση 
και οι ρυθµίσεις της θα είναι αυτές που είχε η 
συσκευή  πριν τη σβήσετε για τελευταία φορά. 
Το MR HH100 ή 200 βρίσκετε πλέον σε θέση 
αναµονής 

2. Όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη 
φορά ή αν έχει σβήσει η µνήµη της η συσκευή 
λειτουργεί µε τις προ-αποθηκευµένες 
εργοστασιακές ρυθµίσεις που είναι οι 
ακόλουθες: 
Kανάλι λειτουργίας: 1A 
Ισχύς εκποµπής Υψηλή: (High) 
Πρότυπα καναλιών: Ηνωµένων Πολιτειών 
(USA) 
Ένδειξη µπαταρίας : ενεργοποιηµένη (set) 
(Standby). 
 
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή:  
 

1. Για να 
απενεργοποιήστε 
τη συσκευή 
περιστρέψτε το 
ρυθµιστικό “On-Off 
Power Volume” 
αντίθετα µε τη φορά 
των δεικτών του 

ρολογιού µέχρι να ακούσετε (και να 
αισθανθείτε) ένα «κλικ». 
 
Ρύθµιση ηχητικής έντασης (Volume) 

 
To ρυθµιστικό 
“On-Off Power 
Volume” στη 
πάνω πλευρά της 
συσκευής ελέγχει 
και την ηχητική 
ένταση. Η 
ρύθµιση της 

ηχητικής έντασης αφορά µόνο την ένταση του 
ενσωµατωµένου µεγαφώνου και δεν 
επηρεάζει την ηχητική ένταση του 
εκπεµπόµενου, από εσάς, σήµατος. Η ηχητική 
ένταση του εκπεµπόµενου σήµατος ελέγχετε 
από τα κυκλώµατα του ποµπού VHF. 
 
Για να αυξήσετε την ηχητική ένταση: 
Στρέψτε το ρυθµιστικό σύµφωνα µε τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. 
Για να µειώσετε την ηχητική ένταση: 
Στρέψτε το ρυθµιστικό αντίθετα µε τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. 
 
Κύκλωµα εξοικονόµησης ενέργειας (Power 
Saver) 
 

To MR HH100 ή 
200 έχει 
σχεδιαστεί ειδικά 
ώστε να 
καταναλώνει όσο 

το δυνατό λιγότερη ενέργεια από τη µπαταρία 
του. Αν δεν γίνει κάποια εκποµπή σε διάστηµα 
10 δευτερολέπτων αυτόµατα µπαίνει σε 
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λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας και το 
εικονίδιο “SAVE” αναβοσβήνει στην οθόνη. Η 
λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας δεν 
επηρεάζει τη λήψη οποιουδήποτε µηνύµατος. 
 
Ρύθµιση καναλιών 
 

Τα 
χαρακτηριστικά 
λήψης εκποµπής 
των καναλιών 
VHF ακολουθούν 
τρία διαφορετικά 
στάνταρ, 
ανάλογα µε τη 
περιοχή 

λειτουργίας (USA, Canada και ∆ιεθνή κανάλια). 
Τα χαρακτηριστικά των περισσότέρων 
καναλιών είναι κοινά και στις τρεις 
περιπτώσεις αλλά υπάρχουν διαφορές στη 
χρήση συγκεκριµένων καναλιών. Η συσκευή 
σας ενσωµατώνει και τα τρία διαφορετικά 
στάνταρ και θα λειτουργεί σωστά σε 
οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη. 
 
Για να ρυθµίσετε τη συσκευή σας για 
λειτουργία στην περιοχή που βρίσκεστε: 
 
1. Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση 
αναµονής (Standby) κρατήστε πατηµένο το 
κουµπί “Weather/UIC” για 3 δευτερόλεπτα.  

 
2. Ένα από τα σύµβολα U, I,  C θα 
αναβοσβήνει στην οθόνη. Επαναλάβετε το 
βήµα 1 για να επιλέξετε το επόµενο 
στάνταρ (Για λειτουργία σε περιοχές εκτός 
Ηνωµένων Πολιτειών “U” και Καναδά 
“C”επιλέξτε “I” 

 
Επιλογή Καναλιού 

 
Μπορείτε να 
εκπέµψετε 
φωνητικά 
µηνύµατα στα 
περισσότερα 

κανάλια της µπάντας VHF. Συµβουλευτείτε 
ένα κατάλληλο πίνακα στην περίπτωση που 
δεν γνωρίζετε σε ποια κανάλια πρέπει να 
εκπέµπετε ανάλογα µε το περιεχόµενο του 
µηνύµατος. 
Το MR HH100 ή 200 λαµβάνει και εκπέµπει 
µηνύµατα από το κανάλι που απεικονίζεται 
στην οθόνη του. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι 
ανά πάσα στιγµή χρησιµοποιώντας τα 
κουµπιά “CHANNEL ▲” ή “CHANNEL ▼”  
 
 
 
 

Για να αλλάξετε κανάλι: 
1. Πατήσετε το κουµπί ▲ ή ▼ για να πάτε 
αντίστοιχα στο επόµενο ή το προηγούµενο 
κανάλι. Αν είστε το κανάλι 88 το επόµενο 
κανάλια είναι το 1 (και αντίστροφα). Για 
γρήγορη αλλαγή µε βήµατα µεγαλύτερα του 
ενός καναλιού κρατήστε πατηµένο το κουµπί 
▲ ή ▼. ( Ο ήχος επιβεβαίωσης του πατήµατος 
ενός κουµπιού  ακούγεται µόνο µια φορά και 
όχι καθ’όλη τη διάρκεια που το κουµπί είναι 
πατηµένο). 
 
Aν έχετε κλειδώσει τις λειτουργίες των 
κουµπιών, έχετε ενεργοποιήσει το κουµπί “Key 
Lock” η αλλαγή του καναλιού δεν είναι δυνατή 
και ένας τριπλός ήχος προειδοποίησης (τρία 
«µπιπ») θα ακούγεται κάθε φορά που πατάτε 
κάποιο κουµπί. 
 
Ρύθµιση ισχύος εξόδου 
 
 Ο ποµπός του MR HH 100 ή 200  µπορεί να 

εκπέµψει µε ισχύ 
0,5 ή 2 Watts. Η 
Cobra συστήνει 
να  
χρησιµοποιείτε τη 

χαµηλότερη ισχύ εκποµπής για επικοινωνία µε 
κοντινούς σταθµούς, ώστε να µειώνετε τη 
κατανάλωση ενέργειας από τη µπαταρία της 
συσκευής, Χρησιµοποιείτε την επιλογή 

εκποµπής υψηλής 
ισχύος (2Watts) 
όταν θέλετε να 
επικοινωνήσετε µε 
ένα 

αποµακρυσµένο σταθµό ή δεν λαµβάνετε 
απάντηση σε ένα µήνυµα που έχετε εκπέµψει 
µε χαµηλή ισχύ (0,5Watt). 
 
Για να επιλέξετε µεταξύ εκποµπής υψηλής 
ή χαµηλής ισχύος:  

 
1. Πατήστε το 
κουµπί “HI/LO”. 
Στην οθόνη θα 
εµφανιστεί η ισχύς 

εκποµπής που έχει επιλεχθεί (H ένδειξη HI 
σηµαίνει πως ο ποµπός εκπέµπει µε ισχύς 
2Watts η ένδειξη LO σηµαίνει πως ο ποµπός 
εκπέµπει µε 0,5Watt) . 
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Φωτισµός οθόνης LCD 
 
Πίσω από την 
οθόνη LCD 
υπάρχει ένα 
σύστηµα 

φωτισµού που επιτρέπει στην οθόνη να είναι 
ορατή στο σκοτάδι. Φωτισµός της οθόνης 
ενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το 
κουµπί “Backlight/Monitor” και παραµένει 
ενεργοποιηµένος για 10 δευτερόλεπτα. Αν 
πατήσετε κάποιο κουµπί της συσκευής ο 
φωτισµός θα παραµείνει ενεργοποιηµένος για 
10 δευτερόλεπτα µετά το πάτηµα του 
κουµπιού. 
 
“Κλείδωµα λειτουργιών” 
 

Για να αποφύγετε 
κατά λάθος 
αλλαγή των 
ρυθµίσεων του 
MR HH100 ή 200 
µπορείτε να 
«κλειδώσετε» τις 
βασικές του  

λειτουργίες που είναι οι παρακάτω: 
 
Αλλαγή καναλιών (“CHANNEL ▲” ή 
“CHANNEL ▼” ) 
Eπιλογή υψηλής χαµηλής ισχύος εκποµπής 
“Hi/Lo” 
Κουµπί επιλογής λειτουργιών “Mode” 
Κουµπί “Weather/UIC” 
 
Για να “κλειδώσετε” και να “ξεκλειδώσετε” 
τα κουµπιά. 
 

1. Κρατήστε 
πατηµένο για 
περισσότερο από 
3 δευτερόλεπτα το 
κουµπί 
“Hi-Lo/Lock”/ για 
να 
ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετ
ε τη λειτουργία. 

Ενδεικτικό πως η λειτουργία κλειδώµατος των 
κουµπιών είναι ενεργοποιηµένη είναι το 

εικονίδιο  που εµφανίζεται στην οθόνη. 
 
Aν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία “Key 
Lock” πατώντας οποιοδήποτε από τα 
κουµπιά που προαναφέρονται θα ακούγεται  
ένας τριπλός ήχος προειδοποίησης (τρία 
«µπιπ», που σας επισηµαίνει πως εί ναι 
ενεργοποιηµένη η ρύθµιση “Key Lock”. 
Τόσο το κουµπί Backlight Monitor (φωτισµός 

οθόνη) όσο και το “Talk” (εκποµπή µηνύµατος 
/ συνοµιλία) είναι ενεργά όταν έχετε 
ενεργοποιήσει το “κλείδωµα” των κουµπιών 
αλλά δεν µπορείτε να αλλάξετε κανάλι 
εκποµπής λήψης. 
 
Αναµονή και λήψη σήµατος 
 
Η κατάσταση αναµονής (Standby) είναι η 
πλέον συνηθισµένη όταν η συσκευή είναι σε 
λειτουργία.  
 
Όταν το MR H100 ή 200 είναι σε κατάσταση 
αναµονής µπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα: 
 
• Να αλλάζετε τις ρυθµίσεις της συσκευής. 
• Να λαµβάνετε οποιοδήποτε µηνύµατα στο 
κανάλι που έχετε επιλέξει. 
• Nα λαµβάνετε σήµατα κινδύνου (στο κανάλι 
16)  και προειδοποίησης καιρικών φαινοµένων 
(NOAA), αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
“Weather Alert” της συσκευής. 
• Να εκπέµψετε ένα µήνυµα πατώντας το 
κουµπί Talk. 
 
Εκποµπή µηνύµατος 
 
Μέσω του VHF ΜR-ΗΗ100 ή 200 έχετε τη 
δυνατότητα να εκπέµψετε φωνητικά µηνύµατα 
προς άλλα σκάφη, παράκτιους σταθµούς ή 
υπηρεσίες ασφαλείας. Όταν χρησιµοποιείτε τις 
δυνατότητες εκποµπής του ΜR-ΗΗ100 ή 200 
βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε τους 
κανονισµούς που διέπουν τις θαλάσσιες 
επικοινωνίες ώστε να µην δηµιουργούνται 
εµπόδια σε αυτές και αν επωφελούνται όλοι οι 
χρήστες παρόµοιων συσκευών 
τηλεπικοινωνίας. 
Πριν πατήσετε το κουµπί “Talk” για να 
εκπέµψετε κάποιο µήνυµα πρέπει 
προηγούµενος να επιλέξετε το κανάλι 
εκποµπής. 
 
Εκποµπή ενός µηνύµατος 
 
Για  να εκπέµψετε ένα µήνυµα: 

 
Ελέγξετε αν η 
συσκευή είναι σε 
κατάλληλο κανάλι 
για το τύπο 
µηνύµατος που 
θέλετε να 
εκπέµψετε. 

1. Επιλέξτε 
χαµηλή ισχύ 
εκποµπής µέσω 
του διακόπτη 
“HI/LO”. 
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2. Κρατήστε το 
µικρόφωνο σε 
απόσταση 
περίπου 5cm 
από το στόµα 
σας. Κρατήστε 
πατηµένο το 
κουµπί “Talk” για 
όλη τη διάρκεια 
που µιλάτε. Η 
ένδειξη “TX” 
(Transmit) 
εµφανίζεται στην 
οθόνη. 
 
3. Αφήστε το 
κουµπί “Talk” 
µόλις 
σταµατήσετε να 
µιλάτε. Το 

ΜR-ΗΗ100 όπως και όλες οι συσκευές VHF 
δεν δουλεύει ταυτόχρονα σαν ποµπός και σαν 
δέκτης. ∆εν µπορείτε να ακούσετε την 
απάντηση στο µήνυµα σας αν κρατάτε 
πατηµένο το κουµπί “Talk”. 
 
Όταν η τελευταία µπάρα σβήσει από την 
ένδειξη φόρτισης της µπαταρίας το εικονίδιο  
φόρτισης της µπαταρίας θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει για να επισηµάνει πως ελάχιστη 
ενέργεια έχει αποµείνει σε αυτή. Το 
ΜR-ΗΗ100 ή 200 θα έχει δυνατότητα 
εκποµπής µηνύµατος µέχρι η τάση της 
µπαταρίας πέσει κάτω από ένα ελάχιστο όριο.  
 
Κανάλια µετάδοσης καιρικών 
πληροφοριών και προειδοποίηση 
έντονων καιρικών φαινοµένων. 
 
Ανάλογα µε την περιοχή στην οποία 
βρίσκεστε µπορεί να υπάρχουν κανάλια στα 
οποία εκπέµπονται πληροφορίες σχετικές µε 
τις καιρικές συνθήκες (NOAA). Μπορείτε να 
λαµβάνετε ένα ή δύο από τα 10 συνολικά 
κανάλια στα οποία εκπέµπονται 
πληροφορίες σχετικές µε τις καιρικές 
συνθήκες. 
 
Σηµείωση: Συνήθως µόνο ένα ή δύο κανάλια 
που µεταδίδουν πληροφορίες καιρού 
λειτουργούν σε µια περιοχή. Πρέπει να 
επιλέξετε το κανάλια µε το ισχυρότερο σήµα 
στη περιοχή που βρίσκεστε. Αυτό το κανάλι η 
συσκευή θα παρακολουθεί και για κάποιο 
σήµα συναγερµού (προειδοποίηση για 
έντονα καιρικά φαινόµενα). 
 
Για να λαµβάνετε ένα κανάλι µε 
πληροφορίες καιρικών συνθηκών: 

 
1. Ενώ το MR HH100 ή 200 είναι σε κατάσταση 
αναµονής πατήστε το κουµπί “WX/UIC”. H 

συσκευή µπαίνει 
σε λειτουργία 
παρακολούθησης 
καναλιών καιρού 
και το εικονίδιο 

εµφανίζεται 
στην οθόνη. 
 
2.Πατήστε το 
κουµπί ▲ ή ▼ για 
να αλλάξετε κανάλι. 
Για να βγείτε από 
τη λειτουργία 
λήψης καναλιών µε 
πληροφορίες 
καιρικών 
συνθηκών πατήστε 
ξανά το κουµπί 

“WX/UIC”. H συσκευή «επιστρέφει» σε 
κατάσταση αναµονής. 
 
Ρύθµιση σήµατος προειδοποίησης 
(συναγερµού) 
Όταν έχετε ενεργοποιηµένη τη λειτουργία 
“Weather Alert” µπορείτε να λάβετε ένα σήµα 
προειδοποίησης (για έντονα καιρικά 
φαινόµενα) όπως προβλέπεται από το 
σύστηµα των καναλιών µετάδοσης 
πληροφοριών καιρού. 
 
Για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα λήψης 
σήµατος προειδοποίησης (συναγερµού): 
 
1. Πατήστε διαδοχικά το κουµπί “Mode” µέχρι 

το εικονίδιο   
αρχίσει να 
αναβοσβήνει. 
2.Χρησιµοποιήστε 

τα κουµπιά ▲  ▼ για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία (ΟΝ 
ή OFF). 
 
Το εικονίδιο θα 
παραµένει στην 
οθόνη για όσο 
διάστηµα η 
λειτουργία 
προειδοποίησης 
είναι 
ενεργοποιηµένη. 

 
α. Πατήστε το κουµπί “Enter” για να 
αποθηκεύσετε τη ρύθµιση και να έχετε 
πρόσβαση στις υπόλοιπες ρυθµίσεις. 
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β. Πατήστε το κουµπί “Talk” για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις και να επιστρέψει 
το MR HH100 σε κατάσταση αναµονής. 
 
Σήµα προειδοποίησης (συναγερµού) 
έντονων καιρικών φαινοµένων. 
 
Στην περίπτωση που µια µεγάλη καταιγίδα ή 
κάποιο άλλο επικίνδυνο καιρικό φαινόµενο 
πλησιάζει τη περιοχή που βρίσκεστε οι 
σταθµοί NOAA εκπέµπουν ένα ηχητικό τόνο 
συχνότητας 1050Hz που λαµβάνεται από το 
δέκτη του MR HH100 ή 200 προειδοποιώντας 
σας για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα. Όταν 
ένα σήµα προειδοποίησης εκπέµπεται από το 
κανάλι µετάδοση καιρικών πληροφοριών που 
παρακολουθούσατε τη τελευταία φορά, πριν η 
συσκευή τεθεί σε κατάσταση αναµονής, το MR 
HH100 ή 200 µεταβαίνει από τη κατάσταση 
αναµονής άµεσα στη λήψη του συγκεκριµένου 
καναλιού. Το εικονίδιο ένδειξης της λειτουργίας 
Weather Alert µπορεί να ενεργοποιηθεί ή 
απενεργοποιηθεί πατώντας το κουµπί Mode. 
 
Προηγµένες λειτουργίες  
 
Κουµπί “Channel 16” 
Mέσω αυτού του κουµπιού µπορείτε άµεσα να 
έχετε πρόσβαση στο κανάλι 16, ανεξάρτητα 
από τη λειτουργία που εκείνη τη στιγµή εκτελεί 
η συσκευή. 
 
Για να επιλέξετε άµεσα το κανάλι 16 ή 9 
 

Πατήστε το 
κουµπί “16”. Για 
να πάψετε την 
επιλογή του 

καναλιού 16 και να επιστρέψει το MR HH100 ή 
200  στην λειτουργική κατάσταση που ήταν 
πριν επιλέξετε άµεσα αυτή τη λειτουργία 
πατήστε το κουµπί “16” ακόµα µια φορά. 
 

Ενώ έχετε επιλέξει 
το κανάλι 16 
µπορείτε αλλάξετε 
κανάλι πιέζοντας 

τα κουµπιά ▲   ▼. Σε αυτή τη περίπτωση για 
να επιλέξετε άµεσα εκ νέου το κανάλι 16 
πρέπει να πατήσετε ξανά το κουµπί “16 “. 
Αν πατήσετε τα κουµπιά ▲   ▼ ενώ είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία Key Lock θα 
ακούσετε ένα σήµα προειδοποίησης (τρία 
µπιπ) και το MR HH100 ή 200 δεν θα αλλάξει 
κανάλι. 
 
 
 
 
 

 
Λειτουργία σάρωσης (SCAN) 
 
Κατά τη διαδικασία σάρωσης “Scan” το MR 
HH 100 ή 200  «σαρώνει» όλα τα κανάλια. Σε 
κάθε ένα κανάλι που υπάρχει σήµα σταµατά 
για 10 δευτερόλεπτα ώστε να σας επιτρέπει να 
ακούσετε για λίγο το σήµα που λαµβάνετε. Στη 
συνέχεια ο δέκτης της συσκευής συνεχίζει τη 
διαδικασία σάρωσης, εκτός αν 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Scan”. 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Scan: 
 
1. Πατήστε το κουµπί “Mode” µέχρι το εικονίδιο  
να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. 
2. Πατήστε το κουµπί ▲  ή ▼ για να ξεκινήσει η 
“σάρωση” των καναλιών. 
To ΜR ΗΗ100 ή 200 θα ξεκινήσει άµεσα να 
ανιχνεύει όλα τα κανάλια. Η ένδειξη  “SCAN” 
θα να είναι ενεργοποιηµένη στην οθόνη. 
 
Σηµείωση : Οι λειτουργίες της συσκευής θα 
είναι suspended indefinitely µέχρι το κουµπί ▲ 
ή  ▼ πιεστεί ενώ η ένδειξη SCAN 
αναβοσβήνει. 
 
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
“Scan”: 

 
1.Ενώ είναι 
ενεργοποιηµένη 
η λειτουργία 
σάρωσης (Scan) 
πατήστε το 
κουµπί “Τalk”. Η 
συσκευή 
επιστρέφει σε 
κατάσταση 
αναµονής και ο 
δέκτης της 
παραµένει 
συντονισµένος 
στο τελευταίο 
κανάλι που είχε 

«σαρώσει». 
 
Κατά τη διάρκεια λήψης ενός σήµατος, 
έχοντας επιλέξει λειτουργία “Scan”, έχετε 
µια από τις παρακάτω δυνατότητες: 
 
α. Πατήστε το κουµπί “TALK” για να 
παραµείνετε σε αυτό το κανάλι και να 
σταµατήσει η λειτουργία σάρωσης. Η συσκευή 
επιστρέφει σε κατάσταση αναµονής. 
 
β.Πατήστε το κουµπί ▲ ή ▼για να συνεχίσει 
κανονικά η σάρωση. Αν δεν κάνετε καµία 
ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα 
συνεχίσει αυτόµατα τη λειτουργία σάρωσης. 
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Αν η λειτουργία “Scan” είναι 
ενεργοποιηµένη αλλά δεν λαµβάνεται 
κάποιο σήµα:  
 
α. Πατήστε το κουµπί “TALK” για να  
εκπέµψετε στο κανάλι στο οποίο η συσκευή 
συντονίστηκε τελευταία φορά κατά τη 
διαδικασία της σάρωσης. 
 
β. Πατήστε το κουµπί ▲ ή το κουµπί  ▼ για να 
αλλάξετε τη “φορά” της σάρωσης (από 
αύξοντα αριθµό καναλιού σε φθίνοντα και 
αντίστροφα). 
 
Ήχοι επισήµανσης πίεσης κουµπιών 
“Keystroke Tones” 
 
Όταν η ήχοι επισήµανσης πίεσης κουµπιών 
είναι ενεργοποιηµένη το MR HH100 ή 200 θα 
εκπέµπει ένα σύντοµο ήχο (µπιπ) κάθε φορά 
που πατάτε ένα κουµπί ή αλλάζετε µια 
ρύθµιση. 
 
Για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Keystroke 
Tones”: 
 
Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για 
πρώτη φορά η λειτουργία “Keystroke 
Tones” θα είναι ενεργοποιηµένη. 
 

1. Πατήστε 
επαναλαµβανόµ
ενα το κουµπί 
“MODE” µέχρι το 

εικονίδιο  
αρχίσει να 
αναβοσβήνει 
στην οθόνη. Η 
παρούσα 
κατάσταση (ON 
ή OFF) 
απεικονίζεται. 

 
2. Πατήστε το 
κουµπί ▲ ή  ▼ 
για να 
ενεργοποιήσετε 
(ΟΝ) ή 
απενεργοποιήσε

τε (ΟFF) τη λειτουργία. 
 
Όταν έχετε επιλέξει τη επιθυµητή 
κατάσταση της λειτουργίας “Keystroke 
Tones” επιλέξετε µια από τις παρακάτω 
ενέργειες:  
 
α. Πατήστε το κουµπί “Mode” για να 
αποθηκευτεί στη µνήµη της συσκευής η νέα 
ρύθµιση. Στη συνέχεια η συσκευή θα 

επιστρέψει σε κανονική λειτουργική 
κατάσταση. 
 
β. Πατήστε το κουµπί Talk για να αποθηκευτεί 
η νέα ρύθµιση και η συσκευή να περάσει σε 
κατάσταση αναµονής. 
 
Όταν η λειτουργία “Keystroke Tones” είναι 

ενεργοποιηµένη το εικονίδιο εµφανίζεται 
στην οθόνη της συσκευής. 
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Συντήρηση 
 
Ο ασύρµατος VHF Cobra MR ΗΗ100 ή 200 
χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση για να 
παραµείνει σε καλή λειτουργική κατάσταση. 
 
Κρατάτε τη συσκευή καθαρή σκουπίζοντας τη 
µε ένα µαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει 
ελάχιστα. Για να υγράνετε το πανί 
χρησιµοποιείτε µόνο καθαρό νερό. Ποτέ µην 
χρησιµοποιείτε διαλυτικά ή υλικά γυαλίσµατος  
που µπορεί να γρατζουνίσουν το σασί της 
συσκευής ή την οθόνη LCD. 
 

Αν ο ασύρµατος εκτίθεται σε θαλασσινό νερό 
να τον σκουπίζετε µε ένα µαλακό πανί 
ελάχιστα υγραµένο (µε πόσιµο νερό) µια φορά 
την ηµέρα για να προλάβετε την εναπόθεση 
του αλατιού του θαλασσινού νερού στα 
κουµπιά και στο σασί της συσκευής. 
 
Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε για µια 
µεγάλη περίoδο το MR HH100 ή 200 
αφαιρέστε ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ τις µπαταρίες του 
και αποθηκεύστε τις ξεχωριστά. Τυχόν 
διαρροή υγρών από τις µπαταρίες µπορεί να 
καταστρέψει τη συσκευή.

 
 
Επίλυση προβληµάτων  
 
∆εν υπάρχουν ενδείξεις 
στην οθόνη LCD 
ενώ ασύρµατος είναι 
αναµµένος 

Οι µπαταρίες έχουν 
αδειάσει 
Οι µπαταρίες δεν έχουν 
τοποθετηθεί σωστά 

Αντικαταστήστε τις µπαταρίες 
Αφαιρέστε τις µπαταρίες και 
επανατοποθετείστε της σύµφωνα µε 
τα σηµάδια (ένδειξης πολικότητας µε 
τα σύµβολα (+) και (-)  
που υπάρχουν στην υποδοχή των 
µπαταριών της συσκευής.  

Γίνεται εκποµπή µε 
ισχύς 0,5Watt αλλά όχι 
µε ισχύ 2 Wattw. 

Οι µπαταρίες έχουν 
αδειάσει 
Στο κανάλι που έχετε 
επιλέξει επιτρέπετε η 
εκποµπή µόνο µε ισχύ 
1Watt 

Αντικαταστήστε τις µπαταρίες 
 
Επιλέξτε άλλο κανάλι. 

∆εν γίνεται εκποµπή Στο κανάλι που έχετε 
επιλέξει επιτρέπεται µόνο 
η λήψη µηνυµάτων. 

Επιλέξτε άλλο κανάλι. 

∆εν ακούγεται ήχος από 
το µεγάφωνο 

Το ρυθµιστικό έντασης 
είναι κλειστό. 

Ρυθµίστε σύµφωνα µε τις οδηγίες το 
ρυθµιστικό έντασης  

∆εν λαµβάνετε κανένα 
µήνυµα απάντησης 

∆εν υπάρχει κανένας 
ασύρµατος εντός του 
βεληνεκούς εκποµπής 
σας. 
Η διαµόρφωση του 
εδάφους εµποδίζει τη 
λήψη. 

Αυξήστε την ισχύ εκποµπής στα 
2Watts 
 
Mετακινηθείτε µέχρι να παρακάµψετε 
το εµπόδιο που εµποδίζει την 
επικοινωνία σας 

Η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται στο 
πάτηµα κάποιων 
κουµπιών 

Η λειτουργία κλειδώµατος 
των κουµπιών είναι 
ενεργοποιηµένη 

Κρατήστε πατηµένο για 3 
δευτερόλεπτα το κουµπί “Hi-Lo 
Power/Lock” για να απενεργοποιηθεί η 
λειτουργία “Κey Lock” 

 
 
 


