
Οδηγίες χρήσεως NLM-8  Walkie-Talkie PMR 

 
∆υνατότητες  

Εργονοµικός σχεδιασµός, 2 δρόµων επικοινωνία, UHF συχνότητες, FM  διαµόρφωση. 

∆εν χρειάζεται άδεια, Απόσταση 2 µίλια, 8 κανάλια, LED οθόνη, Επιβεβαίωση οµιλίας, 

Αυτόµατη µείωση κατανάλωσης µπαταρίας, Αυτόµατο squelch,  Συνδετήρας ζώνης 

 

Εγκατάσταση 

1) Κλείστε τη συσκευή 

2) Χρησιµοποιείστε 3 µπαταρίες «ΑΑ» αλκαλικές για την λειτουργία. Βγάλτε πρώτα το 

κλιπ της ζώνης για να βάλετε τις µπαταρίες. Ανοίξτε το πίσω µέρος της συσκευής 

πιέζοντας προς τα κάτω το καπάκι και βάλτε τις µπαταρίες. Προσέξτε να µπούν µε τη 

σωστή πολικότητα (το αρνητικό στο ελατήριο). 

3) Κλείστε το καπάκι 

Προσοχή : Μην αναµειγνύετε παλιές µε καινούργιες µπαταρίες και να είναι του ίδιου τύπου, 

αλκαλικές ή επαναφορτιζόµενες και χωρητικότητας. 

 

Λειτουργία 

1) Ανοίξτε την συσκευή µε τον διακόπτη (ένταση & ON/OFF) και ρυθµίστε το επίπεδο 

έντασης που επιθυµείτε. 

2) Ρύθµιση καναλιών 

Και οι δύο συσκευές  (ποµπός-δέκτης) πρέπει να ρυθµιστούν στο ίδιο κανάλι. 

∆ιαλέγετε το επιθυµητό κανάλι πατώντας το βελάκι πάνω και κάτω. Το τρέχον 

κανάλι θα εµφανιστεί στην οθόνη. 

3) Πλήκτρο ΜΟΝ 

Για να καταργήσετε το Squelch κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΜΟΝ. Η συσκευή 

µόνο λαµβάνει. Αν το απελευθερώσετε  επανέρχεται στον αυτόµατο ήχο (squelch) 

4) Πλήκτρο Call (κλήση) 

Απλώς πατάτε το πλήκτρο Call  για να κάνετε κλήση. Αυτοί που βρίσκονται σε 

ακρόαση λαµβάνουν έναν ήχο ειδοποίησης, ταυτόχρονα κάνει επιβεβαίωση της 

κλήσης. Επίσης επιβεβαιώνεται και η λήξη της κλήσης. 

5) Πλήκτρο ΡΤΤ 

Πατώντας το πλήκτρο «PTT» επικοινωνούµε µε τους ανταποκριτές. Για να µιλήσει ο 

ανταποκριτής θα πρέπει αφού τελειώσει ο οµιλητής να πατήσει το πλήκτρο ΡΤΤ 

6) Μικρόφωνο µε ακουστικό 

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το εξωτερικό µικρόφωνο µε ακουστικό κατά την 

διάρκεια της επικοινωνίας , εάν είναι απαραίτητο. Απλώς βάζετε στην κατάλληλη 

υποδοχή το βύσµα.  

7) Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας 

Εάν εµφανιστεί στην οθόνη το γράµµα «L» σηµαίνει ότι η µπαταρία είναι αδύναµη 

και θα πρέπει να αλλαχτεί. 

8) Κλείσιµο συσκευής 

Γυρνάτε το διακόπτη αριστερά µειώνοντας την ένταση εως  ότου κλείσει η συσκευή. 

 

Χαρακτηριστικά 

Κανάλια      : 8 

Συχνότητα λειτουργίας    : UHF—από 446MHz 

Απόσταση λειτουργίας    :  2 µίλια 

Έξοδος      : 500mW 

Τροφοδοσία     : 3 “AA” µπαταρίες 

αλκαλικές / επαναφορτιζόµενες 

∆ιάρκεια µπαταρίας   : Αλκαλική 30 ώρες (2300mA) 

επαναφορτιζόµενες  10 ώρες (600mA) 

 



Συχνότητες καναλιών 

Κανάλι Συχνότητα Κανάλι Συχνότητα Κανάλι Συχνότητα 

   1 446.00625    4 446.04375    7 446.08125 

2 446.01875    5 446.05625    8 446.09375 

3 446.03125    6 446.06875 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

- Όλες οι λειτουργίες του NLM-8 έχουν προγραµµατιστεί να είναι σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές NTR 9. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση του κυκλώµατος. 

-  ∆εν επιτρέπεται αλλαγή συχνότητας. 

- Σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές  είναι  ευπαθής σε ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές.  

- Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε την συσκευή NLM-8  κοντά σε ανοικτό ράδιο και τηλεόραση. 

 

Συντήρηση 

1) Κρατάτε προσεκτικά τη συσκευή NLM-8 

2) Αποφεύγετε να τη χρησιµοποιείτε σε ατµόσφαιρα µε σκόνες, υγρασία, υψηλή θερµοκρασία 

3) Για να καθαρίσετε τη συσκευή, σκουπίστε µε ένα βρεγµένο πανί. Μην χρησιµοποιείτε χηµικά 

για να καθαρίσετε τη σκόνη από την επιφάνειά της. Οι επαφές των µπαταριών µπορούν να 

καθαριστούν µε ένα στεγνό πανί. 

∆ιάθεση – Service : TELEIMPEX A.E    

Κουµουνδούρου 30, Άλιµος, 174 56 

Τηλ.210-9930412 

 


