
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
•• Αµφίδροµος ασύρµατος

µε εµβέλεια έως και 12 χµ
•• 8 Κανάλια*
•• 38 Υπότονοι CTCSS
•• 83 Υπότονοι DCS
•• Μνήμη 10 καναλιών
•• Οθόνη LCD µε οπίσθιο φωτισµό
•• Κύκλωµα εξοικονόµησης µπαταρίας
•• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
•• Αύξηση µέγιστης εµβέλειας
•• VOX Λειτουργία για Εκποµπές Hands-Free 
•• Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας
•• Λειτουργία Baby Monitor
••  Σιωπηλή ειδοποίηση VibrAlert® 

•• 10 επιλέξιμοι τόνοι ειδοποίησης κλήσης
•• Κανάλια αναζήτησης, απόρρητοι κωδικοί, μνήμη
•• Προγραµµατιζόµενη Σάρωση 2 Θέσεων ∆ιπλής

Παρακολούθησης
•• Κλείδωµα πλήκτρων
•• Αυτόµατη φίµωση θορύβου 
•• Επιλέξιµη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τόνου

επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής 
(“Roger Beep”) 

•• Επιλεγόµενος Ήχος Πλήκτρων ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης 

•• Συνδυασµός Ηχείου / Μικροφώνου / Υποδοχής φόρτισης
•• Κλιπ ζώνης 
*∆εν�µπορείτε�να�χρησιµοποιήσετε�τα�κανάλια�1�και�2�στη�Γαλλία.�
Η�κατάσταση�αυτή�µπορεί�να�αλλάξει.�Παρακαλώ�επικοινωνήστε�µε�
την�υπηρεσία�χορήγησης�αδειών�ραδιοσυχνοτήτων�της�Γαλλίας�για
περισσότερες�πληροφορίες.

ΕΕΛΛΛΛ ΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ
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4. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του
κιβωτίου μπαταριών και το κλιπ
ζώνης.

ΣΗΜΕΙΘΣΗ:�Ο�κατ'�εκτίμηση�χρόνος
λειτουργίας�για�μια
πλήρη�φόρτιση�είναι�12�ώρες.

Οι επαναφορτιζόμενες αυτές μπαταρίες πρέπει να
ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται κατάλληλα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να μην
απορρίπτονται στα σκουπίδια. Ορισμένες χώρες ή
κοινότητες εφαρμόζουν ανακύκλωση και έχουν
καθιερώσει ανάλογα προγράμματα συλλογής. Για
οδηγίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή που είναι
υπεύθυνη για την απομάκρυνση των αποβλήτων.
ΠΡΟΕΙΘΟΠΟΙΗΣΗ:�Μην�πετάτε�τις�μπαταρίες�στη�φωτιά�και

μην�τις�εκθέτετε�σε�υψηλή
θερμοκρασία.�Μπορεί�να�εκραγούν.

Για να φορτίσετε τους ασύρματους microTALK®:
1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες

έχουν εισαχθεί σωστά. Βλέπε
παραπάνω για οδηγίες
τοποθέτησης μπαταριών.

2. Τοποθετήστε τον(τους)
ασυρμάτους στο φορτιστή
ταχείας φόρτισης, όπως φαίνεται στο σχήμα.

3. Εισάγετε το στρογγυλό ακροδέκτη του προσαρμογέα
στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή.

4. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα ρεύματος. 
Ο φορτιστής τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί κοντά
στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

Αν η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (μία ανά θέση φόρτισης)
δεν είναι αναμμένη, ελέγξτε τη θέση του ασυρμάτου. Ο
ασύρματος πρέπει να είναι σε όρθια θέση. Η ενδεικτική
λυχνία φόρτισης θα παραμείνει αναμμένη μέχρι οι
μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως, έπειτα σβήνει.

ΛΛ ΕΕΙΙΤΤ ΟΟΥΥΡΡ ΓΓΙΙΑΑ

Πληροφορίες για το προϊόν
Αυτός ο ασύρµατος microTALk® κατασκευάστηκε µε
τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα απαιτούµενα
πρότυπα που αφορούν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνίας
που λειτουργούν σε συχνότητες PMR 446 όπως έχουν
εγκριθεί. Ο ασύρµατος αυτός χρησιµοποιείται στις
δηµόσιες συχνότητες και η χρήση του υπόκειται στις
κατά τόπους διατάξεις ή κανονισµούς. Επικοινωνήστε
µε την αρχή που είναι αρµόδια για τις άδειες
ραδιοεπικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες. 

Φροντίδα του ασυρµάτου σας 

Ο ασύρµατος microTALk® είναι κατασκευασµένος ώστε
να λειτουργεί για πολλά χρόνια χωρίς προβλήµατα αν
τον φροντίζετε σωστά. Παρακάτω δίνονται µερικές
συµβουλές: 
• Να χειρίζεστε τον ασύρµατο µε προσοχή.
• Φροντίζετε να µην εκτίθεται σε σκόνη. 
• Μην τον τοποθετείτε ποτέ σε νερό ή σε υγρό µέρος. 
• Αποφεύγετε την έκθεση του σε ακραίες

θερµοκρασίες. 

Φορτιστής ταχείας φόρτισης και
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στον ασύρματο:
1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης,

απελευθερώνοντας το μάνδαλό
του και σύροντας το προς τα πάνω.

2. Τραβήξτε προς τα πάνω την 
ασφάλεια για να αφαιρέστε το
κάλυμμα των μπαταριών (στο
πίσω μέρος του ασυρμάτου).

3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες
σύμφωνα με τις ενδείξεις των
πόλων.

Ελληνικά

Για την επαναφόρτιση του ασυρμάτου microTALk®,
χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
που διατίθενται και το φορτιστή ταχείας φόρτισης.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μη
επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες.  
Η Cobra συνιστά ο ασύρματός σας να είναι
απενεργοποιημένος (θέση OFF) κατά τη φόρτισή του.

Ισχύς και ένταση ήχου ασυρμάτου
Για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο (θέση ON):
Περιστρέψτε το κουμπί έντασης ON/OFF δεξιοστρόφως
για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο (θέση ΟΝ) και
ρυθμίστε την ένταση. Μία σειρά από τόνους δείχνει ότι
ο ασύρματος είναι ενεργοποιημένος (θέση ON). 
Ο ασύρµατος microTALk® βρίσκεται στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ, έτοιµος να δεχτεί κλήσεις. Ο ασύρµατος είναι
πάντα σε πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός των περιπτώσεων
που έχουν πιεστεί τα πλήκτρα TALk, CALL ή MODE.
Για να απενεργοποιήσετε τον
ασύρµατό σας: 
– Περιστρέψτε το κουμπί της

έντασης ON/OFF δεξιοστρόφως
μετά τη θέση όπου ακούγεται
το κλικ. 

Ένδειξη φόρτισης
μπαταρίας
Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας δείχνει ένα εικονίδιο
μπαταρίας με τέσσερις ράβδους, οι
οποίες δείχνουν ότι οι μπαταρίες
είναι πλήρως φορτισμένες.
Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι
χαμηλή, το εικονίδιο του μετρητή
επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

αναβοσβήνει, ενώ δείχνει μόνο μία ράβδο, που
σημαίνει ότι οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν
ή να αντικατασταθούν.
ΠΡΟΕΙΘΟΠΟΙΗΣΗ:�Μόνον�οι�παρεχόµενες�µπαταρίες�NiMH

µπορούν�να�επαναφορτιστούν.�
Εξοικονόµηση µπαταρίας/ενέργειας
Αν ο ασύρµατος δεν δεχθεί κλήσεις
για διάστηµα 10 δευτερολέπτων,
θα περάσει αυτόµατα στο
πρόγραµµα εξοικονόµησης
µπαταρίας και στην οθόνη θα
εµφανιστεί η ένδειξη POWER SAVER
(Εξοικονόµηση ενέργειας). Αυτό
δεν εµποδίζει τον ποµποδέκτη να δέχεται κλήσεις.

Επικοινωνία µε άλλο άτοµο
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο

το πλήκτρο TALk (Οµιλία). 
2. Με το µικρόφωνο σε απόσταση

5 εκ. (2 ίντσ.) περίπου από το
στόµα σας, µιλήστε κανονικά. 

3. Απελευθερώστε το πλήκτρο
µόλις σταµατήσετε να µιλάτε και
ακούστε την απάντηση.

Όση ώρα είναι πατηµένο το
πλήκτρο TALk (Οµιλία) δεν
µπορείτε να δεχθείτε κλήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Και�οι�δύο�ποµποδέκτες

πρέπει�να�είναι�συντονισµένοι�στο�ίδιο
κανάλι�και�να�έχουν�τον�ίδιο�κωδικό
υπότονου�για�να�είναι�δυνατή�η�επικοινωνία
µεταξύ�τους.�

Αφαιρέστε το κλιπ
ζώνης

Κουμπί έντασης
ON/OFF 

Ασφάλεια

Τοποθετήστε τις
µπαταρίες

5 εκ. από το
στόμα

Πλήκτρο Talk

Εξασθενηµένη
Μπαταρία

Εξοικονόµηση
Ενέργειας

Τοποθετήστε
τον(τους) 
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ΛΛ ΕΕΙΙΤΤ ΟΟΥΥΡΡ ΓΓΙΙΑΑ

Για ν’ ακούσετε την απάντηση 
Αφήστε το πλήκτρο TALk (Οµιλία)
για να δεχθείτε εισερχόµενες
κλήσεις. Ο ασύρµατος microTALk®
σας είναι πάντα σε πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός των
περιπτώσεων που έχουν πιεστεί τα
πλήκτρα TALk, CALL ή MODE.

Για να ρυθμίσετε την ένταση
Περιστρέψτε το κουμπί έντασης
ON/OFF δεξιοστρόφως για να
αυξήσετε την ένταση και
αντίστροφα για να τη μειώσετε.

Πλήκτρο CALL (Κλήση) 
Πατήστε και απελευθερώστε το
πλήκτρο CALL (Κλήση). Το άλλο
άτοµο θα ακούσει έναν ήχο
κλήσης δύο (2) δευτερολέπτων.
∆εν µπορείτε να λάβετε εκποµπές
κατά την αποστολή µίας κλήσης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Και�οι�δύο�ασύρµατοι�πρέπει�να�είναι

συντονισµένοι�στο�ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν
τον�ίδιο�κωδικό�υπότονου�για�να�είναι
δυνατή�η�επικοινωνία�µεταξύ�τους.

Ελληνικά

Για να φωτίσετε την οθόνη
Πιέστε και απελευθερώστε το
πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE 
(ΦΩΣ / ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ) για να
φωτιστεί η οθόνη για 10
δευτερόλεπτα. 

Αυτόµατη φίµωση
θορύβου / Αύξηση µέγιστης εµβέλειας 
Ο ασύρµατος microTALk® διαθέτει Αυτόµατη Φίµωση
Θορύβου, η οποία διακόπτει αυτόµατα ασθενείς
αναµεταδόσεις και ανεπιθύµητους θορύβους που
προέρχονται από το έδαφος, τις συνθήκες που
επικρατούν ή όταν ο ασύρµατος βρίσκεται στο µέγιστο
όριο εµβέλειας. 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή τη
λειτουργία ή να ενεργοποιήσετε την Αύξηση Μέγιστης
Εµβέλειας επιτρέποντας τη λήψη όλων των σηµάτων και
αυξάνοντας τη µέγιστη εµβέλεια του ασυρµάτου σας. 
Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την
Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου:
– Πιέστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ / ΜΕΓ.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ) για λιγότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα.
Αν ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήµατα, σηµαίνει ότι
ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αύξησης µέγιστης
εµβέλειας (βλ. παρακάτω). 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης
µέγιστης εµβέλειας:
– Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο

LIGHT/MAX RANGE (ΦΩΣ / ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ) για πέντε
(5) δευτερόλεπτα τουλάχιστον έως ότου ακούσετε δύο
(2) ηχητικά σήµατα, που δείχνουν ότι η λειτουργία
αύξησης µέγιστης εµβέλειας ενεργοποιήθηκε. 

Κανάλια
Με τον ασύρµατο σε λειτουργία,
επιλέξτε οποιοδήποτε από τα 8
κανάλια πατώντας το πλήκτρο
ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ. 
Μπορείτε να πιέσετε και να
κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο
ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ
για να προχωρήσετε γρήγορα
προς τα εµπρός. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Και�οι�δύο�και�οι�δύο

ασύρµατοι�πρέπει�να�είναι�συντονισµένοι�στο
ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν�τον�ίδιο�κωδικό
υπότονου�(βλ.�“Υπότονοι�CTCSS”�ή�“Υπότονοι
DCS”)�για�να�είναι�δυνατή�η�επικοινωνία
µεταξύ�τους.

Λειτουργία κλειδώµατος
Το πλήκτρο LOCk/ENTER
(Κλείδωμα / ενεργοποίηση)
κλειδώνει τα πλήκτρα CHANNEL
UP, CHANNEL DOWN και
LOCk/ENTER  προκειµένου να
αποτραπεί η τυχαία επιλογή τους. 
Για να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία κλειδώµατος:
– Πιέστε και κρατήστε πατηµένο

το πλήκτρο LOCk/ENTER
(Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για
δύο (2) δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. 

Κατά το κλείδωµα ή το ξεκλείδωµα του πληκτρολογίου
θα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης.
Όταν ο ασύρµατος είναι κλειδωµένος, εµφανίζεται το
εικονίδιο κλειδώµατος.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης
µέγιστης εµβέλειας:
– Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX

RANGE (ΦΩΣ / ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑ) ή αλλάξτε κανάλι.

Εµβέλεια του microTALK®   
Ο ποµποδέκτης microTALk® έχει εµβέλεια έως και 
12 χιλιόµετρα. Η εµβέλεια του ποµποδέκτη ποικίλει
ανάλογα µε το έδαφος και τις συνθήκες. Σε επίπεδη,
ανοιχτή περιοχή ο ασύρµατος σας θα λειτουργήσει στη
µέγιστη εµβέλεια.
Αν στη διαδροµή του σήµατος
παρεµβάλλονται κτίρια ή δέντρα,
η εµβέλεια µπορεί να µειωθεί. 
Η ύπαρξη πυκνής βλάστησης και
λοφώδους εδάφους θα
εξασθενήσει ακόµη περισσότερο
το σήµα. 
Να θυµάστε ότι µπορεί να
επιτευχθεί η µέγιστη εµβέλεια µε
τη χρήση της λειτουργίας
αύξησης µέγιστης εµβέλειας.
∆είτε παραπάνω για λεπτοµέρειες.

Πλήκτρο Light/Max
Range

Πλήκτρο CALL
(Κλήση)

Κουμπί LOCk/ENTER
(Κλείδωμα /
ενεργοποίηση)

Πλήκτρα καναλιών

Κανάλια

Εικονίδιο
κλειδώµατος

Μέγιστη εµβέλεια

Μειωµένη εµβέλεια

Μειωµένη εµβέλεια

Ακρόαση

Κουμπί έντασης
ON/OFF 
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ΧΧΡΡ ΗΗΣΣΗΗ  κκαα ιι  ΠΠΡΡ ΟΟΓΓ ΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤ ΑΑ
ΛΛ ΕΕΙΙΤΤ ΟΟΥΥΡΡ ΓΓΙΙΑΑΣΣ

Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου
Ο ασύρµατος microTALk® σας
µπορεί να δεχτεί εξωτερικό ηχείο /
µικρόφωνο, απελευθερώνοντας τα
χέρια σας για άλλες εργασίες. 
Για να συνδέσετε το Εξωτερικό
Ηχείο / το Μικρόφωνο ή το
Φορτιστή: 
1. Ανοίξτε το κάλυµµα φόρτισης στο πάνω µέρος του

ασυρµάτου. 
2. Τοποθετήστε το βύσµα µέσα στην υποδοχή.

Ενδοεπικοινωνία
Με τον προσαρμογέα
προαιρετικής ενδοεπικοινωνίας
και δύο εξωτερικές προσαρτήσεις
μεγαφώνου / μικροφώνου, ένας
ασύρματος microTALk® μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως σύστημα
ενδοεπικοινωνίας. (Ιδανικό για μοτοσικλετιστές.)
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας για
διαθεσιμότητα και τιμές.

Ελληνικά

Απόρρητοι κωδικοί
Ο ασύρματος microTalk που έχετε στην κατοχή σας
ενσωματώνει δύο προηγμένα συστήματα καταστολής
τόνου που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση
παρεμβολών από άλλους χρήστες σε οποιοδήποτε
κανάλι. Το CTCSS (Σύστημα Καταστολής
Κωδικοποιημένου Συνεχούς Τόνου) παρέχει 38
απόρρητους κωδικούς και το DCS (Ψηφιακά
κωδικοποιημένη καταστολή) παρέχει 83 απόρρητους
κωδικούς. Έτσι, παρέχεται ένα σύνολο 121 απόρρητων
κωδικών. Και τα δύο συστήματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κανάλια, αλλά δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Για�να�επικοινωνείτε�επιτυχώς�χρησιμοποιώντας

έναν�απόρρητο�κωδικό�και�οι�δύο�ασύρματοι
λήψης�και�πομπού�πρέπει�να�συντονιστούν�στο
ίδιο�κανάλι�και�στο�ίδιο�σύστημα�απόρρητων
κωδικών�(CTCSS�ή�DCS)�και�στον�ίδιο�αριθμό
απόρρητου�κωδικού.��Κάθε�κανάλι�αναγνωρίζει
το�τελευταίο�σύστημα�απόρρητου�κωδικού�και
τον�επιλεγμένο�αριθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ�:�Ο�απόρρητος�κωδικός�00�δεν�είναι
απόρρητος�κωδικός,�αλλά�επιτρέπει�να
ακούγονται�όλα�τα�σήματα�σε�ένα�κανάλι�που
έχει�ρυθμιστεί�στο�00�και�στα�δύο�συστήματα
CTCSS�και�DCS.

Υπότονοι CTCSS
Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα κωδικοποίησης τόνων
που σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 38 κωδικούς
για να µειώσετε τις παρεµβολές από άλλους χρήστες σε
ένα κανάλι.

∆ιαδοχική εµφάνιση των προγραµµάτων
λειτουργίας 
Mε τη δυνατότητα διαδοχικής εµφάνισης όλων των
προγραµµάτων λειτουργίας, µπορείτε να επιλέξετε ή 
να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του ασυρµάτου σας
microTALk® ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Όταν
χρησιµοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, τα χαρακτηριστικά
του ασυρµάτου σας θα εµφανιστούν στην ίδια
προκαθορισµένη σειρά: 
Κάθε φορά που το ραδιόφωνο είναι σε κάποια
λειτουργία (MODE), θα επανέρχεται σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΚΡΟΑΣΗΣ και θα αποθηκεύει τις πλέον πρόσφατες
ρυθμίσεις εάν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15
δευτερόλεπτα.

Ρύθµιση υπότονων CTCSS
Ρύθµιση υπότονων DCS 
Ρύθµιση ενεργ. / απενεργ. VOX 
Ρύθµιση επιπέδου ευαισθησίας VOX 
Ρυθμίστε τις θέσεις μνήμης 
Ρύθµιση σάρωσης καναλιών
Ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS
Ρύθµιση σάρωσης υπότονου DCS   
Set Memory Location Scan
Ρυθμίστε την ειδοποίηση με δόνηση 

VibrAlert ή και την ειδοποίηση κλήσεων 
Ρυθμίστε το διπλό ρολόι ON/OFF και Τη θέση 

προγραμματισμού του διπλού ρολογιού
Ρύθµιση Baby Monitor  
Ρυθμίστε τον ήχο ειδοποίησης κλήσεων
Ρύθµιση ενεργ. / απενεργ. “Roger Beep” 
Ρύθµιση Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης

Ήχων Πλήκτρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Aν�χρησιµοποιείτε�υπότονο�CTCSS,�και�
οι�δύο�ασύρµατοι�πρέπει�να�είναι
συντονισµένοι�στο�ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν
τον�ίδιο�κωδικό�υπότονου�CTCSS�για�να�είναι
δυνατή�η�επικοινωνία�µεταξύ�τους.�Κάθε
κανάλι�θα�θυµηθεί�τον�τελευταίο�κωδικό�που
επιλέξατε.�

Για να επιλέξετε έναν Υπότονο CTCSS: 
1. Αφού επιλέξετε κάποιο κανάλι,

πιέστε και απελευθερώστε το
πλήκτρο MODE µέχρι το εικονίδιο
CTCSS να αναβοσβήνει στην οθόνη.
Εκτός από το εικονίδιο CTCSS, θα
αναβοσβήνουν επίσης στην οθόνη
είτε το OFF είτε οι µικροί αριθµοί
δίπλα από τον αριθµό καναλιού. 

2. Αν τα CTCSS και OFF
αναβοσβήνουν, πιέστε το
πλήκτρο CHANNEL UP ή
CHANNEL DOWN για να βγείτε
από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν
υπότονο. Ή διαφορετικά, αν αναβοσβήνει το CTCSS
και οι µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό καναλιού,
πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN
για να επιλέξετε έναν υπότονο. 

3. Όταν εµφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε
ένα από τα παρακάτω: 
α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα

λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την
καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη
λειτουργία. 

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα /
ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την
καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Επιλέξτε υπότονο

Εξωτερικό Ηχείο /
Βύσμα μικροφώνου

CTCSS
Απενεργοποιηµένο

Ενδοεπικοινωνία
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ΧΧΡΡ ΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡ ΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ

Υπότονοι DCS
Το DCS (Digital Coded Squelch, Φίµωση Ψηφιακής
Κωδικοποίησης) είναι ένα προηγµένο σύστηµα ψηφιακής
κωδικοποίησης το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν
από 83 υπότονους για να µειώσετε τις εισερχόµενες
εκποµπές από άλλους χρήστες του καναλιού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Αν�χρησιµοποιείτε�υπότονο�µε�DCS�κωδικό,�και

οι�δύο�ασύρµατοι�πρέπει�να�είναι�συντονισµένοι
στο�ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν�τον�ίδιο�κωδικό
υπότονου�DCS�για�να�είναι�δυνατή�η
επικοινωνία�µεταξύ�τους.�Κάθε�κανάλι�θα
θυµηθεί�τον�τελευταίο�κωδικό�που�επιλέξατε.

Για να Επιλέξετε έναν Υπότονο DCS:
1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι,

πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
MODE µέχρι το εικονίδιο DCS να
αρχίσει να αναβοσβήνει στην
οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο
DCS, θα αναβοσβήνουν επίσης
στην οθόνη είτε το OFF είτε οι
µικροί αριθµοί δίπλα από τον
αριθµό καναλιού.

2. Αν το DCS και το OFF
αναβοσβήνουν, πιέστε το πλήκτρο
CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN
για να βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε στην
επιλογή ενός υπότονου. Ή διαφορετικά, αν
αναβοσβήνουν το DCS και οι µικροί αριθµοί δίπλα από
τον αριθµό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή
CHANNEL DOWN για να επιλέξετε έναν υπότονο.

3. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
α. Πιέστε το κουμπί Mode (λειτουργία) για να εισάγετε

τη νέα ρύθμιση και να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες.
β. Πιέστε το κουμπί Lock/Enter για να εισάγετε τη

Ελληνικά

Το�τρέχον�επίπεδο�ευαισθησίας�εµφανίζεται�µε�το�γράµµα�“L”
και�έναν�αριθµό�από�το�1�έως�το�5.�Το�5�δείχνει�το�µέγιστο
επίπεδο�ευαισθησίας�και�το�1�το�ελάχιστο�επίπεδο�ευαισθησίας.�
2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για

να αλλάξετε τη ρύθµιση.
3. Όταν εµφανιστεί το επίπεδο ευαισθησίας VOX που

προτιµάτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: 
α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας)

για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και
προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. 

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα /
ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την καινούργια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

10 θέσεις μνήμης
Ο ασύρματος microTALk® έχει 10 θέσεις μνήμης για την
αποθήκευση των καναλιών που χρησιμοποιούνται πιο
συχνά και των συνδυασμών καναλιού / απόρρητου
κωδικού. Αυτές οι θέσεις μνήμης μπορούν να επιλεγούν
ξεχωριστά ή να ανιχνευθούν.

Για να προγραμματίσετε μία
θέση μνήμης:
1. Πιέστε το κουμπί MODE

(λειτουργίας) μέχρι το
εικονίδιο (Memory) μνήμης
και η θέση μνήμης να αναβοσβήσει στην οθόνη.

2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN
για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (0 έως 9).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Αν�μία�θέση�έχει�προγραμματιστεί
προηγουμένως,�ο�σχετικός�συνδυασμός
απόρρητου�κωδικού�/�καναλιού�θα�εμφανιστεί
στην�οθόνη.

νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στη λειτουργία
LISTENING (Ακρόαση).

Εκποµπή Ενεργοποιούµενη µε Φωνή (VOX)
H λειτουργία VOX επιτρέπει τη χρήση του ασυρµάτου
microTALk® χωρίς τη χρήση χεριών και ο ασύρµατος
εκπέµπει αυτόµατα όταν µιλήσετε. Μπορείτε να
ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX ανάλογα µε την
ένταση της φωνής σας και να αποφύγετε έτσι εκποµπές
που ενεργοποιούνται από θορύβους του περιβάλλοντος. 
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία VOX:
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να
αναβοσβήνει στην οθόνη.
Εµφανίζεται η τρέχουσα
κατάστασή του (ενεργοποιηµένο
ή απενεργοποιηµένο).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία VOX.

3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση VOX που θέλετε, επιλέξτε
ένα από τα παρακάτω: 
a. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα

λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια
ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. 

b. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER (Κλείδωμα /
ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε την
καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Για να ρυθµίσετε το επίπεδο
ευαισθησίας VOX:  
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να
αναβοσβήνει και εµφανιστεί το
τρέχον επίπεδο ευαισθησίας. 

3. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER για να εισάγετε μία
νέα θέση μνήμης ή να αλλάξετε μία θέση μνήμης που
έχει ήδη προγραμματιστεί. Οι αριθμοί καναλιών
αναβοσβήνουν στην οθόνη.

4. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN
για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8).

5. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER, το εικονίδιο CTCSS 
και οι αριθμοί απόρρητων κωδικών αναβοσβήνουν
στην οθόνη.

6. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
α. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN

για να επιλέξετε τον απόρρητο κωδικό CTCSS (01
έως 38) για το κανάλι.

β. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER για να αλλάξετε
λειτουργία από CTCSS σε DCS. Το εικονίδιο DCS και οι
αριθμοί απόρρητων κωδικών αναβοσβήνουν στην
οθόνη. Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί
CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε έναν
απόρρητο κωδικό DCS (01 έως 83) για το κανάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Αν�αναβοσβήνει�η�ένδειξη�«OFF»�στη�θέση
των�αριθμών�απόρρητων�κωδικών,�έχει�ήδη
ρυθμιστεί�ένας�απόρρητος�κωδικός�στο�άλλο
σύστημα�(CTCSS�ή�DCS).�Πιέστε�το�κουμπί
CHANNEL�UP�ή�CHANNEL�DOWN�για�να
ακυρώστε�τον�αντίθετο�κωδικό�και�επιλέξτε
έναν�απόρρητο�κωδικό�από�το�ενεργό
σύστημα�για�το�επιλεγμένο�κανάλι.

7. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
a. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER για να εισάγετε το

κανάλι / απόρρητο κωδικό στην επιλεγμένη θέση
μνήμης. Ο ασύρματος τότε θα μεταβεί στην
επόμενη θέση μνήμης, που αναβοσβήνει.

b. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να εισάγετε το
κανάλι / απόρρητο κωδικό στις επιλεγμένες θέσεις
μνήμης και προχωρήστε σε άλλες λειτουργίες στο
κανάλι / απόρρητο κωδικό που εμφανίζονταν πριν
εισάγετε τις λειτουργίες.

Επιλέξτε VOX

Επιλέξτε επίπεδο
ευαισθησίας VOX

Εικονίδιο καναλιών
μνήμης

Επιλέξτε υπότονο

DCS
Απενεργοποιηµένο
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ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

c. Πιέστε το κουμπί TALk (Ομιλία) για να εισάγετε το
κανάλι / απόρρητο κωδικό στην επιλεγμένη θέση
μνήμης και να βγείτε από τις επιλογές λειτουργίας.
Μόλις απελευθερώσετε το κουμπί Talk (Ομιλία), ο
ασύρματος θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία
LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο
κωδικό που μόλις εισάγατε.

Για να ανακαλέσετε μία αποθηκευμένη θέση
καναλιού μνήμης:
1. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργία) μέχρι το

εικονίδιο (Memory) μνήμης και η θέση μνήμης να
αναβοσβήσει στην οθόνη.

2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN
για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (0 έως 9).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Αν�μία�θέση�έχει�προγραμματιστεί
προηγουμένως,�ο�σχετικός�συνδυασμός
καναλιού�/�απόρρητου�κωδικού�θα
εμφανιστεί�στην�οθόνη.

3. Πιέστε το κουμπί TALk (Ομιλία) για να επιστρέψετε
στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στην
επιλεγμένη θέση μνήμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Μία�θέση�μνήμης�μπορεί�να
ξαναπρογραμματιστεί�οποιαδήποτε�στιγμή
εμφανίζεται�και�αναβοσβήνει.�Πιέστε�το
κουμπί�LOCk/ENTEr για�να�ξεκινήσετε.

Κατά την ανάκληση μίας αποθηκευμένης θέσης
μνήμης, εάν δεν πιέσετε κάποιο κουμπί για 15
δευτερόλεπτα, ο ασύρματος επανέρχεται αυτόματα στη
λειτουργία LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι /
απόρρητο κωδικό που εμφανιζόταν πριν την εισαγωγή
των λειτουργιών.

Ελληνικά

Σάρωση καναλιού 
Ο ασύρµατος microTALk® µπορεί να πραγµα- τοποιήσει
αυτόµατη σάρωση καναλιών (1 έως 8).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Ο�ασύρµατος�αγνοεί�συγκεκριµένους�υπότονους

CTCSS�ή�DCS�κατά�τη�σάρωση�καναλιών.
Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση καναλιών:
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας)
έως ότου το εικονίδιο Scan
(Σάρωση) και ο αριθµός
καναλιού αναβοσβήνουν
στην οθόνη. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για
να αρχίσει η σάρωση καναλιών. 

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα εµφανίζεται στην οθόνη
όση ώρα η λειτουργία σάρωσης καναλιών είναι
ενεργοποιηµένη. Ο ποµπο-δέκτης σας θα συνεχίσει τη
σάρωση όλων των καναλιών και θα σταµατήσει εάν
ανιχνευθεί εισερχόµενη κλήση. Ο ποµποδέκτης σας θα
παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι για 10 δευτερόλεπτα. 
Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης,
µπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω: 

α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALk
(Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο
κανάλι. Ο ασύρµατος σας θα παραµείνει σ’ αυτό το
κανάλι και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙΚΑΤΩ για
να ξαναρχίσει η σάρωση καναλιών. 

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10
δευτερολέπτων, ο ποµποδέκτης σας θα ξεκινήσει ξανά
αυτόµατα τη σάρωση καναλιών.

Για να διαγράψετε τον προγραμματισμό μιας
θέσης μνήμης:
1. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργίας) μέχρι το

εικονίδιο (Memory) μνήμης και η θέση μνήμης να
αναβοσβήσει στην οθόνη.

2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL DOWN
για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (0 έως 9).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ�:�Αν�μία�θέση�έχει�προγραμματιστεί
προηγουμένως,�ο�σχετικός�συνδυασμός
καναλιού�/�απόρρητου�κωδικού�θα
εμφανιστεί�στην�οθόνη.

3. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER. Οι αριθμοί καναλιών
αναβοσβήνουν στην οθόνη.

4. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή
το CHANNEL DOWN για να το ένα
κανάλι Ο.

5. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
α. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER

για να εισάγετε το κανάλι / απόρρητο κωδικό στην
επιλεγμένη θέση μνήμης και να επιστρέψετε στην
αρχή των επιλογών θέσεων μνήμης.

β. Πιέστε το κουμπί MODE (λειτουργία) για να
εισάγετε το κανάλι / απόρρητο κωδικό στην
επιλεγμένη θέση μνήμης και προχωρήστε σε άλλες
λειτουργίες στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που
εμφανίζονταν πριν μεταβείτε στις επιλογές
λειτουργιών.

Κατά τη διαγραφή μιας αποθηκευμένης θέσης μνήμης,
εάν δεν πιέσετε κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, ο
ασύρματος επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία
LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό
που εμφανιζόταν πριν μεταβείτε στις επιλογές
λειτουργιών.

Ανίχνευση απόρρητου κωδικού
Ο ασύρματος microTALk® μπορεί να ανιχνεύσει
αυτόματα τους απόρρητους κωδικούς (είτε CTCSS από
το 01 έως το 38 είτε DCS από το 01 έως το 83) σε ένα
κανάλι. Μπορεί να ανιχνευθεί μόνο ένα σετ απόρρητων
κωδικών (CTCSS ή DCS) κάθε φορά.
Για να ανιχνεύσετε τους απόρρητους κωδικούς:
1. Καθώς είστε σε λειτουργία

LISTENING (Ακρόαση), πιέστε
το κουμπί CHANNEL UP ή το
CHANNEL DOWN για να
επιλέξετε το κανάλι στο οποίο
θέλετε να ανιχνεύσετε τους
απόρρητους κωδικούς.

2. Πιέστε το κουμπί MODE
(Λειτουργία) μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη το
εικονίδιο CTCSS ή DCS και το
εικονίδιο Scan με τους
μικρούς αριθμούς δίπλα στον αριθμό του καναλιού
να αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

3. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για
να αρχίσετε την ανίχνευση των απόρρητων κωδικών
στο κανάλι που έχετε επιλέξει.

Το εικονίδιο Scan θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται
όταν η ανίχνευση του απόρρητου κωδικού είναι
ενεργοποιημένη (θέση ΟΝ). Ο ασύρματος θα συνεχίσει
να ανιχνεύει απόρρητους κωδικούς και θα σταματήσει
μόλις ανιχνευθεί εισερχόμενη μετάδοση. Ο ασύρματος
θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι / απόρρητο κωδικό
για 10 δευτερόλεπτα. 
Κατά τη σάρωση απόρρητου κωδικού, εάν δεν πιέσετε
κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος
επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία LISTENING
(Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό που
εμφανιζόταν πριν μεταβείτε στις επιλογές λειτουργιών.

Επιλέξτε σάρωση
υπότονων

Επιλέξτε κανάλι

Επιλέξτε σάρωση
καναλιών

κανάλι O
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ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατά τη λήψη εισερχόμενου σήματος, 
μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί TALk
(Ομιλία) για να επικοινωνήσετε σε αυτό το κανάλι /
απόρρητο κωδικό. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε
αυτό το κανάλι / απόρρητο κωδικό και θα
επιστρέψει στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση).

β. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή το CHANNEL
DOWN για επαναφορά στη λειτουργία ανίχνευσης
απόρρητων κωδικών.

Αν πιέσετε το κουμπί TALk (Ομιλία) κατά την
ανίχνευση για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα
μετά τη λήψη μιας μετάδοσης, εκπέμπετε στον
απόρρητο κωδικό στον οποίο λάβατε τελευταία φορά
σήμα κατά την ανίχνευση.
Αν δεν πιέστε κάποιο κουμπί για 10 δευτερόλεπτα, ο
ασύρματος ξεκινάει αυτόματα την ανίχνευση
απόρρητων κωδικών. 

Ελληνικά

Κατά την ανίχνευση της θέσης μνήμης (κατά τη
λήψη μίας εισερχόμενης μετάδοσης), μπορείτε
να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί Talk
(Ομιλία) για να επικοινωνήσετε σε αυτή τη θέση
μνήμης.

β. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτή τη θέση
μνήμης και θα επιστρέψει στη λειτουργία
LISTENING (Ακρόαση). 

Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για
να συνεχίσετε την ανίχνευση θέσεων μνήμης. Αν
πιέσετε το κουμπί Talk (Ομιλία) κατά την ανίχνευση για
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας
μετάδοσης, εκπέμπετε στη θέση μνήμης στην οποία
λάβατε τελευταία φορά σήμα κατά την ανίχνευση.

Ανίχνευση θέσης μνήμης
Ο ασύρματος microTALk® μπορεί να ανιχνεύσει
αυτόματα έως 10 προγραμματισμένες θέσεις μνήμης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:�Αν�μία�ή�περισσότερες�θέσεις�μνήμης�είναι

ήδη�προγραμματισμένες�στον�ασύρματό
σας,�η�επιλογή�ανίχνευσης�των�θέσεων
μνήμης�δεν�θα�είναι�διαθέσιμη.�Για�να
προγραμματίσετε�τουλάχιστον�δύο�θέσεις
μνήμης,�δείτε�τον�προγραμματισμό�θέσεων
μνήμης.

Για την ανίχνευση θέσεων μνήμης:
1. Πιέστε το κουμπί MODE

(λειτουργία) μέχρι το
εικονίδιο Scan, το εικονίδιο
Memory (μνήμης) και η
θέση μνήμης να
αναβοσβήσει στην οθόνη.

2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για
να αρχίσετε τη ανίχνευση θέσεων μνήμης.

Το εικονίδιο Scan και το εικονίδιο Memory (μνήμης) θα
συνεχίσουν να εμφανίζονται όταν η ανίχνευση θέσης
μνήμης είναι ενεργοποιημένη (θέση ΟΝ). Ο ασύρματος
θα συνεχίσει να ανιχνεύει θέσεις μνήμης και θα
σταματήσει μόλις ανιχνευθεί εισερχόμενη μετάδοση. Ο
ασύρματος θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μνήμης για
10 δευτερόλεπτα.
Κατά τη ρύθμιση ανίχνευσης θέσης μνήμης, εάν δεν
πιέσετε κάποιο κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, ο
ασύρματος επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία
LISTENING (Ακρόαση) στο κανάλι / απόρρητο κωδικό
που εμφανιζόταν πριν μεταβείτε στις επιλογές
λειτουργιών.

VibrAlert και Call Alert
Ο ασύρματος microTALk® μπορεί να σας ειδοποιεί για
εισερχόμενα σήματα εκπέμποντας ένα ευδιάκριτο τόνο
ή με δόνηση ή και με τους δύο τρόπους.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσης:
1. Πιέστε το κουμπί MODE

(λειτουργία) μέχρι το εικονίδιο
Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων)
να αρχίσει να αναβοσβήνει στην
οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ρύθμιση («01» δόνηση + ήχος,
«02» μόνο δόνηση ή «00» μόνο
ήχος).

2. Πιέστε το κουμπί CHANNEL UP
ή CHANNEL DOWN για να
συνεχίσετε τη ρύθμιση κλήσεων.

3. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
α. Πιέστε το κουμπί MODE

(λειτουργία) για να εισάγετε τη
νέα ρύθμιση και να μεταβείτε
σε άλλες λειτουργίες.

β. Πιέστε το κουμπί LOCk/ENTER
για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε
στη λειτουργία LISTENING (Ακρόαση).

ανίχνευση θέσεων μνήμης

δόνηση + ήχος

μόνο δόνηση

μόνο ήχος
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ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ιπλή Παρακολούθηση
Η ∆ιπλή Παρακολούθηση σας επιτρέπει να
παρακολουθείτε ταυτόχρονα οποιεσδήποτε δύο (2)
Τοποθεσίες ∆ιπλής Παρακολούθησης: 
Τοποθεσία ∆ιπλής Παρακολούθησης 1 – είναι πάντα το

κανάλι / υπότονος που εµφανίζεται πριν εισέλθετε
στις Λειτουργίες MODE. Για περισσότερες
λεπτοµέρειες βλ. τις ενότητες “Κανάλια,” “Υπότονοι
CTCSS” και “Υπότονοι DCS”. 

Τοποθεσία ∆ιπλής Παρακολούθησης 2 – θα
αποθηκευτεί στον ασύρµατο. Μπορεί να
τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί για µελλοντικές
εισαγωγές της Λειτουργίας ∆ιπλής
Παρακολούθησης. 

Για να προγραµµατίσετε ή να επεξεργαστείτε την
Τοποθεσία ∆ιπλής Παρακολούθησης 2 και να
Εισάγετε τη Λειτουργία ∆ιπλής Παρακολούθησης: 
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να

αρχίσει να αναβοσβήνει στην
οθόνη το εικονίδιο ∆ιπλής
Παρακολούθησης και ο αριθµός
του καναλιού.

2. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 
α. Επιλογή ή επεξεργασία ενός καναλιού: 

1) Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL
DOWN για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8).

β. Επιλογή ή επεξεργασία ενός καναλιού / υπότονου: 
1) Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL

DOWN για να επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως 8). 
2) Πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθµίσετε το

κανάλι. Οι µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό
καναλιού θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην
οθόνη. 

Ελληνικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :�Κατά�τη�ρύθµιση�της�Τοποθεσίας�∆ιπλής
Παρακολούθησης�2,�αν�δεν�πιέσετε�κανένα
πλήκτρο�για�15�δευτερόλεπτα,�ο�ασύρµατός
σας�θα�επιστρέψει�αυτόµατα�στο�πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ�ή�στο�τελευταίο�κανάλι�/
υπότονο�που�εµφανιζόταν�πριν�εισέλθετε�σε
Λειτουργίες�MODE.

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER για να εισάγετε τη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης,
µπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω: 

α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALk
για να επικοινωνήσετε σε αυτήν την Τοποθεσία
∆ιπλής Παρακολούθησης. Ο ασύρµατός σας θα
παραµείνει σε αυτήν την Τοποθεσία ∆ιπλής
Παρακολούθησης και θα επιστρέψει σε
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

β. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL
DOWN για να ξαναρχίσει η ∆ιπλή Παρακολούθηση. 

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALk ενώ βρίσκεστε σε ∆ιπλή
Παρακολούθηση πέραν διαστήµατος 10
δευτερολέπτων από τη λήψη κλήσης, θα εκπέµψετε
στην τελευταία Τοποθεσία ∆ιπλής Παρακολούθησης
µέσω της οποίας λάβατε κάποια κλήση. Μ’ αυτόν τον
τρόπο ο ασύρµατος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10
δευτερολέπτων, ο ασύρµατός σας θα ξαναµπεί
αυτόµατα σε ∆ιπλή Παρακολούθηση. 
Για να τερµατίσετε τη ∆ιπλή Παρακολούθηση: 
Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 

a. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER για να επιστρέψετε σε
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στην Τοποθεσία ∆ιπλής
Παρακολούθησης 1 είτε στην τελευταία Τοποθεσία

3) Πιέστε το πλήκτρο
CHANNEL UP ή CHANNEL
DOWN για να επιλέξετε
έναν υπότονο CTCSS 
(01 έως 38) ή υπότονο DCS
(01 έως 83). 

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER
για να ρυθµίσετε την Τοποθεσία
∆ιπλής Παρακολούθησης 2 και να εισάγετε τη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (βλ.
παρακάτω για περισσότερες λεπτοµέρειες). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:�Για�να�τερµατίσετε�τη�∆ιπλή�Παρακολούθηση
και�να�προχωρήσετε�to�στην�επόµενη
διαθέσιµη�Λειτουργία�MODE,�πιέστε�το
πλήκτρο�MODE.�Κατά�τη�ρύθµιση�της
Τοποθεσίας�∆ιπλής�Παρακολούθησης�2,�
αν�δεν�πιέσετε�κανένα�πλήκτρο�για�15
δευτερόλεπτα,�ο�ασύρµατός�σας�θα
επιστρέψει�αυτόµατα�στο�πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ�ή�στην�Τοποθεσία�∆ιπλής
Παρακολούθησης�1.

Για να ενεργοποιήσετε τη ∆ιπλή
Παρακολούθηση:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Η�Τοποθεσία�∆ιπλής�Παρακολούθησης�2

πρέπει�να�είναι�προγραµµατισµένη�ώστε�να
ενεργοποιεί�τη�∆ιπλή�Παρακολούθηση.

1. Ρυθµίστε την πρώτη Τοποθεσία
∆ιπλής Παρακολούθησης
(κανάλι / υπότονος) που θέλετε
να παρακολουθήσετε (για
περισσότερες λεπτοµέρειες βλ.
τις ενότητες “Κανάλια,”
“Υπότονοι CTCSS” και “Υπότονοι DCS”). 

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει στην οθόνη το εικονίδιο ∆ιπλής
Παρακολούθησης και ο αριθµός του καναλιού. 

∆ιπλής Παρακολούθησης µέσω της οποίας λάβατε για
τελευταία φορά κάποια εκποµπή κατά τη διάρκεια
της ∆ιπλής Παρακολούθησης. 

b. Πιέστε το πλήκτρο TALk για να επιστρέψετε στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στην Τοποθεσία ∆ιπλής
Παρακολούθησης 1 είτε στην τελευταία Τοποθεσία
∆ιπλής Παρακολούθησης µέσω της οποίας λάβατε
για τελευταία φορά κάποια εκποµπή κατά τη
διάρκεια της ∆ιπλής Παρακολούθησης. 

c. Πιέστε το πλήκτρο MODE και προχωρήστε στην
επόµενη διαθέσιµη Λειτουργία MODE. 

Κουμπί LOCk/ENTER
(Κλείδωμα /
ενεργοποίηση)

Επιλογή ∆ιπλής
Παρακολούθησης

Επιλέξτε κανάλι
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Baby Monitor  
Με τη Λειτουργία Baby Monitor ενεργοποιηµένη,
αφήνοντας έναν ασύρµατο κοντά σε ένα βρέφος, ο
τελευταίος θα εκπέµψει προς µία άλλη µονάδα στο ίδιο
κανάλι και υπότονο όταν ανιχνευτεί ήχος. Το Baby
Monitor χρησιµοποιεί το ίδιο επίπεδο ευαισθησίας που
ρυθµίζετε για τη Λειτουργία VOX. Αν δεν έχετε ρυθµίσει
επίπεδο ευαισθησίας VOX (βλ. την ενότητα “Εκποµπή
Ενεργοποιούµενη µε Φωνή [VOX]” του παρόντος
εγχειριδίου), θα χρησιµοποιηθεί αυτόµατα το µέγιστο
επίπεδο ευαισθησίας, το επίπεδο 5.
Για να ενεργοποιήσετε το Baby Monitor:  
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να αρχίσει να

αναβοσβήνει το εικονίδιο Baby Monitor στην οθόνη.
Εµφανίζεται η τρέχουσα ρύθµιση Off. 

2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP
ή CHANNEL DOWN για να
αλλάξετε τη ρύθµιση στο On. 

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER
για να εισέλθετε στη ρύθµιση On
και να εισέλθετε στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BABY MONITOR. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:�Πιέζοντας�το�πλήκτρο�MODE�θα�ρυθµίσετε
τη�Λειτουργία�Baby�Monitor�στο�Off�και�θα
προχωρήσετε�σε�άλλες�Λειτουργίες�MODE.
Αν�δεν�πιέσετε�κανένα�πλήκτρο�για�15
δευτερόλεπτα,�η�Λειτουργία�Baby�Monitor
MODE θα�ρυθµιστεί�στο�Off�και�ο
ασύρµατος�θα�επιστρέψει�στο�πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.�

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Και�οι�δύο�ασύρµατοι�πρέπει�να�είναι
συντονισµένοι�στο�ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν
τον�ίδιο�κωδικό�υπότονου�για�να�είναι
δυνατή�η�επικοινωνία�µεταξύ�τους.�

10 Ρυθµίσεις Ήχου Κλήσης
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 10 διαφορετικών
ρυθµίσεων ήχου κλήσης για να εκπέµπετε µία µοναδική
ειδοποίηση κλήσης. 
Για να αλλάξετε τη ρύθµιση Ήχου Κλήσης:
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να

εµφανιστεί το γράµµα “C” και ο
αριθµός του τρέχοντος αριθµού
ήχου κλήσης (1 έως 10). Ο τρέχων
ήχος κλήσης θα ακουστεί για δύο
(2) δευτερόλεπτα. 

2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN
για να ακούσετε τις άλλες ρυθµίσεις ήχου κλήσης.

3. Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή ρύθµιση ήχου κλήσης,
επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
a. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα

λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια
ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

b. Πιέστε το πλήκτρο Κουμπί LOCk/ENTER 
(Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε
την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Για να τερµατίσετε τη Λειτουργία Baby Monitor: 
Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 

α. Πιέστε το πλήκτρο TALk και επιστρέψετε στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCk/ENTER και επιστρέψετε
στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

γ. Πιέστε το πλήκτρο MODE και προχωρήστε στην
επόµενη διαθέσιµη Λειτουργία MODE.

Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της
εκποµπής (“Roger Beep”) 
Ο συνοµιλητής σας θα ακούσει έναν ηχητικό τόνο όταν
απελευθερώσετε το πλήκτρο TALk (Οµιλία). Αυτός ο
τόνος ενηµερώνει το συνοµιλητή σας ότι σταµατήσατε
να µιλάτε και είναι πλέον ελεύθερος να µιλήσει αυτός.
Αυτή η λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να
απενεργοποιηθεί. 
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία “Roger Beep”: 
Όταν ενεργοποιείτε τον ασύρµατο
microTALk® για πρώτη φορά, η
λειτουργία “Roger Beep” είναι
ενεργοποιηµένη. 
1. Πιέστε και απελευθερώστε το

πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) µέχρι να δείτε το εικονίδιο “Roger Beep” να
αναβοσβήνει στην οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα
κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο). 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για
να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
“Roger Beep”. 

3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση του Roger Beep που
επιθυµείτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: 
a. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα

λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια
ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία. 

b. Πιέστε το πλήκτρο Κουμπί LOCk/ENTER 
(Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε
την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Η ρύθµιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε
και ξανανοίξετε τον ασύρµατο. Όταν η λειτουργία
“Roger Beep” είναι ενεργοποιηµένη, 
θα εµφανιστεί το εικονίδιο “Roger Beep”.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ελληνικά

Επιλογή Baby
Monitor

Ρύθµιση Ήχου
Κλήσης

Επιλέξτε Roger Beep
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Ελληνικά

Ήχοι Πλήκτρων
Με ενεργοποιηµένους τους Ήχους Πλήκτρων, από τον
ασύρµατό σας θα ακούγονται ηχητικά σήµατα κάθε
φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο ή αλλάζετε µία
ρύθµιση. 

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τους Ήχους Πλήκτρων:
Όταν ενεργοποιείτε τον ασύρµατό σας microTALk® για
πρώτη φορά, οι Ήχοι Πλήκτρων θα είναι
ενεργοποιηµένοι. 
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι

να αρχίσει να αναβοσβήνει το
εικονίδιο Ήχου Πλήκτρων στην
οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα
κατάστασή του (ενεργοποιηµένο
ή απενεργοποιηµένο). 

2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
Ήχο Πλήκτρων

3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση Ήχου Πλήκτρων που
επιθυµείτε, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 
a. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εισάγετε τη νέα

ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

b. Πιέστε το πλήκτρο Κουμπί LOCk/ENTER 
(Κλείδωμα / ενεργοποίηση) για να καταχωρίσετε
την ασύρµατο ρύθµιση και να επιστρέψετε στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Η ρύθµιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν
κλείσετε και ξανανοίξετε τον ποµποδέκτη. Όταν ο
Ήχος Πλήκτρων είναι ενεργοποιηµένος, θα εµφανιστεί
το εικονίδιο ήχου πλήκτρων.

ΕλληνικάΧΧ ΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡ ΟΟΓΓΡΡ ΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΤΤ ΟΟΥΥΡΡΓΓ ΙΙΑΑΣΣ   

Επιλέξτε ήχο
πλήκτρων

THIS PAGE TO INCLUDE

D.O.C., WARRANTY & CUSTOMER SERVICE

INFORMATION WHEN COMPLETE.
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