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Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH400 
 
 Ακροδέκτης σύνδεσης 

εξωτερικού μεγαφώνου/ 
ακουστικών 

Κεραία 
 
 
 

Ρύθμιση 
Squelch 

 ∆ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ 
Ρυθμιστικό έντασης  

 
 Κουμπί φωτισμού  οθόνης / 

κλείδωμα λειτουργιών  
 

 Κουμπί ομιλίας 
εκπομπής  

 Υποδοχή  
μπαταριών  

 
Υποδοχή κορδονιού καρπού Κουμπιά αλλαγής 

καναλιών  

 Κουμπί ανάκλησης 
μνήμης Επιλογή χώρας λειτουργίας και 

μετεωρολογικών καναλιών   
 

 Κουμπί ανίχνευσης 
καναλιών

Επιλογή υψηλής 
χαμηλής ισχύος 
εκπομπής 

 
 

Φωτιζόμενη  
οθόνη LCD  

 
 Μικρόφωνο / 

μεγάφωνο  
Κουμπί άμεσης 
επιλογής 
καναλιών 16 ή 9 

 
 

 
Κουμπί λειτουργίας 
TRI WATCH  

 
 
 Υποδοχή φορτιστή 
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Σχήμα 2: Οθόνη ενδείξεων του MR HH400 
 
 

Ένδειξη σάρωσης καναλιών Αριθμός καναλιού 
εκπομπής / λήψης  

 Ένδειξη εκπομπής 
υψηλής / χαμηλής 
ισχύος 

 
Ένδειξη μηνύματος 
καιρικών φαινομένων  

 
 

Ένδειξη έντασης 
σήματος λήψης  

Ένδειξη εκπομπής σήματος  
 
 
 
Ένδειξη κλειδώματος λειτουργιών 

 
 

Ενδείξεις μνήμης 
καναλιών 

Ένδειξη φόρτισης 
μπαταρίας 

 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 
 
Επιλογή ισχύος εξόδου 
Στο MR HH 400 μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ εξόδου του: 1W για επικοινωνία σε κοντινές αποστάσεις ή 
5 Watts για επικοινωνία σε μακρύτερες αποστάσεις 
Συμβατότητα με όλα τα κανάλια εκπομπής 
Το MR HH 400 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 στο νερό 
Το MR HH 400 είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και τη υγρασία και ανταποκρίνεται  στις προδιαγραφές 
JIS4. 
∆έκα (10) κανάλια παρακολούθησης καιρικών συνθηκών (ΝΟΑΑ) 
Το MR HH 400 έχει δυνατότητα παρακολούθησης 10 καναλιών παρακολούθησης καιρού όλο το 
εικοσιτετράωρο. 
Ειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 
Το MR HH 400 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 HH400 έχει δυνατότητα σάρωσης όλων των καναλιών ώστε να εντοπίζεται κάποιο κανάλι που 
εκτυλίσσεται μια συνομιλία με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σαρώσει και τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα 
στη μνήμη του. 
Κλείδωμα λειτουργιών 
Τα χειριστήρια του MR HH 400 μπορεί να “κλειδωθούν” ώστε να αποφευχθεί τυχαία αλλαγή των 
ρυθμίσεων και των λειτουργιών του. 
Λειτουργία Tri Watch 
Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ταυτόχρονα 3 κανάλια. Το κανάλι 16 και δύο κανάλια που εσείς έχετε 
καθορίσει. 
Έξι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΝiMH 
Mεγάλη αυτονομία χωρίς περιορισμό της χωρητικότητας των μπαταριών σε μακροχρόνια χρήση λόγο του 
φαινομένου μνήμης. 
Βάση φόρτισης 220V/12V 
Σας επιτρέπει να φορτίσετε τις μπαταρίες, στο σπίτι σας, στο σκάφος σας ή μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να 
τις βγάλετε από τη συσκευή  
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Οδηγίες ασφαλείας 
 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Ο ασύρματος VHF Cobra MR HH400 
δημιουργεί γύρο του ένα πεδίο 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία όταν εκπέμπει. 
Για να είστε βέβαιοι πως ούτε εσείς ούτε 
κάποιος γύρο σας θα εκτίθεται σε υπερβολική 
δόση 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 και η κεραία έχουν εγκατασταθεί 
σωστά στις αντίστοιχες υποδοχές τους. 
 
Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε ακραίες 
θερμοκρασίες (μικρότερη από -4οC και 
μεγαλύτερη από 60 οC) 
 
Κρατάτε το MR HH 400 τουλάχιστον 90cm 
μακριά από τη πυξίδα του σκάφους σας. 
 
Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνο σας το 
MR HH400 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 HH400. Η μπάντα 
επικοινωνιών VHF, που χρησιμοποιεί 
το MR HH400, 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). 
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Κεραία, Κορδόνι καρπού και κλιπ 
ζώνης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες NiMH περιέχουν 
τοξικά υλικά. Σε περίπτωση που χρειαστεί 
να τις πετάξετε πρέπει να τις τοποθετήσετε 
σε ένα ειδικό κάδο ανακύκλωσης που 
μπορεί να βρείτε σε πολλά μαγαζιά ή 
δημόσιους χώρους. 

κκκ 

 
Εγκατάσταση της κεραίας 

 
Η εύκαμπτη κεραία του 
MR HH 400 βρίσκεται 
συσκευασμένη 
ανεξάρτητα από τη 
συσκευή και πρέπει να 

συναρμολογηθεί πριν χρησιμοποιήσετε το 
VHF. 
1. Ευθυγραμμίστε τη βάση της κεραίας με την 
υποδοχή που θα βρείτε στο πάνω μέρος του 
MR HH 400. 
2. Βιδώστε τη κεραία στην υποδοχή της και 
βεβαιωθείτε πως η ελαστική βάση της (πάνω 
από το σπείρωμα) εφάπτεται σε όλη τη 
περιφέρεια της υποδοχής. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Aν χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τη 
κεραία μπορεί να καταστρέψετε τη συσκευή. 
Επιπλέον η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο 
νερό αν δεν έχουν τοποθετηθεί η κεραία και η 
θήκη των μπαταριών και αν τα ελαστικά 
δακτυλίδια που βρίσκονται σε αυτά τα δύο 
εξαρτήματα δεν εφαρμόζουν σωστά. 
 
Κορδόνι καρπού 
 
Το MR HH 400 έχει από το εργοστάσιο 
προσαρτημένο στην ειδική υποδοχή ένα 

κορδόνι καρπού. 
Αυτό το κορδόνι
μπορείτε να το
αφαιρέσετε εύκολα

αν θέλετε να μην το χρησιμοποιείτε. 

 
 

 

τε το 

 φαίνεται στη 

ιωρείται 

τερεωμένη με ασφάλεια στη ζώνη σας. 

γκατάσταση μπαταριών & φόρτιση 

ευή 
ι 

ες 

 γρήγορα 

ΤΩΣΗ ∆ΕΝ 
ΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ. 

αταστήσετε τις μπαταρίες στη 
συσκευή 

ν 
 

τίθετα με τη 

ε τη θήκη των 
ό τη 

υν με τα αντίστοιχα που υπάρχουν 
η

ριών 

νει μεταξύ της θήκης και του 

 ασφαλίσετε τη θήκη στην 
ποδοχή της. 

 
Υποδοχή ζώνης 

 
Η θήκη της ζώνης σας 
δίνει τη δυνατότητα να 
κουβαλάτε εύκολα το 
VHF μαζί σας. 
 

1. Θηλυκώστε την 
υποδοχή ζώνης της θήκης 
στη ζώνη σας. 

 
2. Βάλτε το εξόγκωμα 
που υπάρχει στο πίσω 
μέρος της συσκευής μέσα 
στην υποδοχή. Για να 
βάλετε και να βγάλε
MR HH400 από την 
υποδοχή ζώνης πρέπει να 

το γυρίσετε τα πάνω- κάτω όπως
φωτογραφία. 

3. Μόλις το εξόγκωμα έχει μπει σωστά στην 
υποδοχή η συσκευή θα μπορεί να α
ελεύθερα ενώ ταυτόχρονα θα είναι 
σ
 
Ε
 

Η συσκ
συνοδεύεται από έξ
επαναφορτιζόμεν
μπαταρίες NiMH 

(Υδριδίου του Νικελίου). Όταν οι μπαταρίες 
αρχίσουν να αποφορτίζονται πολύ
να ξέρετε πως είναι καιρός να τις 
αντικαταστήσετε. Η συσκευή μπορεί να 
λειτουργήσει και με έξι αλκαλικές μπαταρίες 
τις οποίες όμως ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠ
Π
 
Για να εγκ

 
1.Ανοίξτε την υποδοχή τω
μπαταριών γυρίζοντας τη
βίδα που θα βρείτε στη 
βάση της συσκευής κατά ¼ 
της στροφής αν
φορά των δεικτών του 
ρολογιού. 
2.Τραβήξτ
μπαταριών έξω απ
συσκευή. 
3.Τοποθετήστε τις 

μπαταρίες στις αντίστοιχες υποδοχές της 
θήκης. Βεβαιωθείτε πως τα σημάδια της 
πολικότητας (+)&(-) πάνω στις μπαταρίες 
ταιριάζο
στις υποδοχές τ ς θήκης. 

4. Τοποθετήστε την 
υποδοχή των μπατα
μέσα στο σώμα της 
συσκευής. Βεβαιωθείτε 
πως ο ελαστικός δακτύλιος 

που εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση βρίσκεται 
στο αυλάκι του και δεν έχει βγει από αυτό 
(ώστε να μαγκώ
σώματος της συσκευής). 
5.Γυρίστε τη βίδα κατά ¼ της στροφής 
σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού για να
υ
 



 

Προσοχή : μόνο επαναφορτιζόμεν
μπαταρίες τύπου NiMH μπορεί να 
επαναφορτισ

ες 

τούν στη βάση που συνοδεύει 
τη συσκευή. 

 

Αρχική φόρτιση των μπαταριών 
ύπου NiMH 

 πλήρως πριν 
ρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

έρει η 

 το κατάλληλο 
αλώδιο μαζί με το φορτιστή. 

α 12 ή 

ει 
 

 του 

. 

ε 

ί δείχνοντας 

2 με 15 
 φορτιστούν πλήρως οι 

μπαταρίες. 

 

ι 

ι 
ς. 

αταρίες 
ας 
ευή 

 

από 

 συντομότερα αν 
ετε σβηστεί τη συσκευή. 

ευασία. 

 
ξετε. ΜΗΝ 

πιχειρήσετε να τις φορτίσετε. 

 

 

ες 

τε τη 
οθετώντας τις αλκαλικές 

μπαταρίες. 

τ
 
Μόλις τοποθετείστε τις μπαταρίες NiMH στη 
συσκευή πρέπει να φορτιστούν
χ
 
Οι μπαταρίες τύπου NiMH που προσφ
Cobra μαζί με τη συσκευή μπορεί να 
φορτιστούν στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στο 
σκάφος σας χρησιμοποιώντας
κ
 

1. Τοποθετήστε τον 
ακροδέκτη ενός εκ των 
δύο καλωδίων (γι
220V) στη ειδική 
υποδοχή που υπάρχ
στο πίσω μέρος της
βάσης φόρτισης. 
2. Τοποθετήστε τον 
άλλο ακροδέκτη
καλωδίου στην 
κατάλληλη πρίζα 
3. Τοποθετείστε τη 

συσκευή στην υποδοχή της βάσης / φορτιστή
Τα μεταλλικά ελάσματα που υπάρχουν στη 
βάση του MR HH 400 θα έρθουν σε επαφή μ
τα αντίστοιχα ελάσματα που υπάρχουν στη 
βάση και θα ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. 
4. Θα παρατηρήσετε πως το κόκκινο led στη 
πρόσοψη της βάσης θα φωτοβολε
σας πως η συσκευή είναι σωστά 
τοποθετημένη και οι μπαταρίες φορτίζονται. 
5. Αφήστε τη συσκευή στη βάση για 1
ώρες μέχρι να

 
 
 
 

 
 
Επαναφόρτιση των μπαταριών 
 
Όταν χρησιμοποιείται το MR HH 400 το 
εικονίδιο της κατάστασης φόρτισης των 

μπαταριών θα σας δείχνε
την ενέργεια που 
απομένει σε αυτές. Όταν 

το εικονίδιο αρχίζει να αναβοσβήνει είνα
ορτίσετε τις μπαταρίε

 Ενώ οι μπ
καιρός να επαναφ

φορτίζονται, έχοντ
τοποθετήσει τη συσκ
στη βάση της, μπορείτε να
ακούτε μηνύματα που 
λαμβάνει ο δέκτης της 

συσκευής, όμως για να εκπέμψετε ένα 
μήνυμα πρέπει να βγάλετε το MR HH400 
τη βάση του. 
Η φόρτιση θα ολοκληρωθεί
έχ
 
Προσοχή: Nα χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση / 
φορτιστή που θα βρείτε μέσα στη συσκ
Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε 
αλκαλικές μπαταρίες, μόνο οι μπαταρίες 
τύπου NiMH είναι επαναφορτιζόμενες. Αν 
χρησιμοποιήσετε αλκαλικές μπαταρίες όταν
εξαντληθούν πρέπει να τις πετά
Ε
 
 
Είναι καλή ιδέα να έχετε κοντά στο MR HH
400 ένα σφραγισμένο πακέτο αλκαλικών 
μπαταριών υψηλής ποιότητας. Έτσι σε μια
κατάσταση ανάγκης που δεν θα υπάρχει 
πηγής τροφοδοσίας και οι επαναφορτιζόμεν
μπαταρίες μπορεί να έχουν εξαντληθεί θα 
έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσε
συσκευή τοπ
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αυτές 

 
έση αναμονής 

 

υή 

ου 

ην 

ό 

 του 

τα του 
ομπού VHF. 

ωνα με τη φορά 

ετα με τη φορά 
ν δεικτών του ρολογιού. 

 

Ξεκινώντας 
 
Ανατρέξτε στα σχήματα 1 και 2 για να δείτε την 
ονομασία των διαφόρων ρυθμιστικών, 
διακοπτών και ενδεικτικών της συσκευής. 
MR ΗΗ400 
 
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 (τρία 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 Γυρίστε το ρυθμιστικό 
Squelch στο ελάχιστο 
(αντίθετα από τη φορά 
των δεικτών του 
ρολογιού όπως 
φαίνεται στη 
φωτογραφία) 

2. 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, 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 HH400 είναι ανενεργά. Μετά 
το διάστημα των 2 δευτερολέπτων η συσκευή 
θα βρίσκεται σε κανονική λειτουργική 
κατάσταση και οι ρυθμίσεις της θα είναι 

που είχε η συσκευή  πριν τη σβήσετε για 
τελευταία φορά. Το MR HH400 βρίσκεται
πλέον σε θ
 
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή:  

1. Για να 
απενεργοποιήστε 
τη συσκε
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 

ενσωματωμέν
μεγαφώνου και δεν 
επηρεάζει τ
ηχητική ένταση του 
εκπεμπόμενου, απ
εσάς, σήματος. Η 
ηχητική ένταση
εκπεμπόμενου 

σήματος ελέγχετε από τα κυκλώμα
π
 
Για να αυξήσετε την ηχητική ένταση: 
Στρέψτε το ρυθμιστικό σύμφ
των δεικτών του ρολογιού. 
Για να μειώσετε την ηχητική ένταση: 
Στρέψτε το ρυθμιστικό αντίθ
τω
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ης 

ιστικά 
πομπής 

ναλιών 
VHF ακολουθούν 

φορετικά 
, ανάλογα 
οχή 

ίας (USA, 

ρ 
αδήποτε 

χή που βρίσκεστε: 

ουμπί “Weather/UIC” για 3 δευτερόλεπτα.  

ήμα 1 για να επιλέξετε το επόμενο στάνταρ 
μένων 

Μπορείτε να 
εκπέμψετε φωνητικά 
μηνύματα στα 

 
 

ευτείτε 

 

γα 

. 
ι 

 
ε κανάλι 

ντίστοιχα στο επόμενο ή το προηγούμενο 
ι 88 το επόμενο 

 
ί 

ματος 

ίζει αυτόματα σε χαμηλή ισχύ 

 

μπί 
ey Lock”, η αλλαγή του καναλιού δεν είναι 

Φίλτρο καταστολής παρασίτων 
(Squelch) 

 
Το φίλτρο Squelch 
μπορεί να καταστείλει 
το θόρυβο τ
ραδιοφωνικής μπάντας 
και τα αδύναμα σήματα 
ώστε να μπορείτε να 

ακούτε πιο καθαρά τα σήματα κλήσης. 
 
Για να ρυθμίσετε το φίλτρο Squelch: 
1. Γυρίστε το ρυθμιστικό Squelch εντελώς 
αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού 
και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή 
από το κουμπί ON-OFF/Volume και γυρίστε το 
σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού μέχρι να ακούσετε ένα θόρυβο που 
μοιάζει με φύσημα (χις). 
2. Γυρίστε το ρυθμιστικό Squelch (σιγά-σιγά) 
σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού μέχρι να σταματήσει να ακούγεται ο 
θόρυβος (χις). Αν συνεχίσετε να στρέφετε το 
διακόπτη (σύμφωνα με τη φορά των δεικτών 
του ρολογιού) θα φιλτράρονται ραδιοφωνικά 
σήματα όλο και μεγαλύτερης στάθμης ενώ αν 
τοποθετήσετε το ρυθμιστικό στη μέγιστη θέση 
μόνο τα πολύ ισχυρά σήματα θα ακούγονται 
από τη συσκευή. 
 
Γι να λάβετε πολύ αδύναμα σήματα πρέπει να 
θέσετε το ρυθμιστικό Squelch στην ελάχιστη 
θέση (το στρέφετε τέρμα αριστερά). 
 
Αν έχετε ρυθμίσει το Squelch έτσι ώστε να 
ακούτε ένα διαρκές φύσημα οι λειτουργίες 
σάρωσης και παρακολούθησης τριών 
καναλιών (Tri –Watch) θα είναι 
μπλοκαρισμένες. 
 
Ρύθμιση καναλιών 
 

Τα 
χαρακτηρ
λήψης εκ
των κα

τρία δια
στάνταρ
με τη περι
λειτουργ

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 στάντα
και θα λειτουργεί σωστά σε οποι
περιοχή του πλανήτη. 
 

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για 
λειτουργία στην περιο
 
1. Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση 
αναμονής (Standby) κρατήστε πατημένο το 
κ
 
2. Ένα από τα σύμβολα U, I,  C θα 
αναβοσβήνει στην οθόνη. Επαναλάβετε το 
β
(Για λειτουργία σε περιοχές εκτός Ηνω
Πολιτειών “U” και Καναδά “C”επιλέξτε “I” 
 
Επιλογή Καναλιού 
 

περισσότερα
κανάλια της μπάντας
VHF. Συμβουλ
έναν κατάλληλο 
πίνακα στην 
περίπτωση που δεν 
γνωρίζετε σε ποια
κανάλια πρέπει να 
εκπέμπετε ανάλο
με το περιεχόμενο 
του μηνύματος
και εκπέμπει 
 που απεικονίζεται
τε να αλλάξετ

Το MR HH400 λαμβάνε
μηνύματα από το κανάλι
στην οθόνη του. Μπορεί
ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα 
κουμπιά “CHANNEL ▲” ή “CHANNEL ▼”  
 
Για να αλλάξετε κανάλι: 
1. Πατήσετε το κουμπί ▲ ή ▼ για να πάτε 
α
κανάλι. Αν είστε στο κανάλ
κανάλια είναι το 1 (και αντίστροφα). Για 
γρήγορη αλλαγή με βήματα μεγαλύτερα του
ενός καναλιού κρατήστε πατημένο το κουμπ
▲ ή ▼. ( Ο ήχος επιβεβαίωσης του πατή
ενός κουμπιού  ακούγεται μόνο μια φορά και 
όχι καθ’ όλη τη διάρκεια που το κουμπί είναι 
πατημένο). 
Αν στο κανάλι που έχετε επιλέξει μπορείτε να 
εκπέμψετε μόνο με χαμηλή ισχύ τότε η 
συσκευή γυρ
εκπομπής και η ένδειξη της χαμηλής ισχύος 
εκπομπής εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
 
Aν έχετε κλειδώσει τις λειτουργίες των 
κουμπιών, έχoντας ενεργοποιήσει το κου
“K
δυνατή και ένας τριπλός ήχος 
προειδοποίησης (τρία «μπιπ») θα ακούγεται 
κάθε φορά που πατάτε κάποιο κουμπί. 
 

 



 

10

 Ο πομπός του MR HH 400 μπορεί να 
εκπέμψει με ισχύ 1 ή 5 Watts. Η Cobra 

συστήνει να  
ίτε τη 
ισχύ 
 
με 

κοντινούς 
σταθμούς, ώστε 
να μειώνετε τη 
κατανάλωση 
ενέργειας από τη 

μπαταρία της συσκευής, Χρησιμοποιείτε την 
επιλογή εκπομπής υψηλής ισχύος (5 Watts) 
όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με ένα 
απομακρυσμένο σταθμό ή δεν λαμβάνετε 
απάντηση σε ένα μήνυμα που έχετε 
εκπέμψει με χαμηλή ισχύ (1 Watt). 
 
Για να επιλέξετε μεταξύ εκπομπής 
υψηλής ή χαμηλής ισχύος:  
 

που έχει επιλεχθεί (H ένδειξη HI σημαίνει 
πως ο πομπός εκπέμπει με ισχύς 5 Watts η 
ένδειξη LO σημαίνει πως ο πομπός εκπέμπει 
με 1 Watt) . 
 
Φωτισμός οθόνης LCD 
 

 

 
επιτρέπει στην οθόνη να είναι ορατή στο 
σκοτάδι. Φωτισμός της οθόνης 
ενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το 
κουμπί “Backlight”  και παραμένει 
ενεργοποιημένος για 10 δευτερόλεπτα. Αν 
πατήσετε κάποιο κουμπί της συσκευής ο 
φωτισμός θα παραμείνει ενεργοποιημένος 
για 5 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του 
κουμπιού. 
 Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το φωτισμό 
της οθόνης χωρίς να αλλάξετε καμία 
ρύθμιση: 
1. Πατήστε το κουμπί “Backlight / Kew Lock”. 
O φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί 
για 10 δευτερόλεπτα. Αν ο φωτισμό της 
οθόνης είναι ενεργοποιημένος τότε  
 
 
 

 
πατώντας το κουμπί “Backlight / Key 
Lock”.απενεργοποιείται. 
 

“Κλείδωμα λειτουργιών” 
 

Για να αποφύγετε 
κατά λάθος 
αλλαγή των 
ρυθμίσεων του 
MR HH400 
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 σάρωσης 
“SCAN”, Κουμπί επιλογής καναλιών 16/9, 
Κουμπί “Weather/UIC” και κουμπί 
ενεργοποίησης της λειτουργίας Tri Watch 
 

κλειδώσετε” και να “ξεκλειδώσετε” 
ά. 

Κρατήστε 
πατημένο για 
περισσότερο από 
3 δευτερόλεπτα το 
κουμπί 
“Backlight/ 
KeyLock”/ για να 
ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσε

τε τη λειτουργία. Ενδεικτικό πως η λειτουργία 
κλειδώματος των κουμπιών είναι 
ενεργοποιημένη είναι το εικονίδιο

Ρύθμιση ισχύος εξόδου 
 

χρησιμοποιε
χαμηλότερη 
εκπομπής για
επικοινωνία 

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

Για να “
τα κουμπι

Πίσω από την
οθόνη LCD 
υπάρχει ένα 
σύστημα 
φωτισμού που

  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 είναι 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 11

 

 

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 συνθήκε
επιλέξει ένα από τα κανάλια NOAA δεν 
μπορείτε να εκπέμψετε). 
 
Σημείωση: Συνήθως μόνο ένα ή δύ
που μεταδίδουν πληροφορίες καιρού 
λειτουργούν σε μια περιοχή. Πρέπει να 
επιλέξετε το κανάλια

Α ς 
 
 
Η
π
λ γία. Όταν το MR H400 είναι σε 
κατάσταση αναμονής μπορείτε να κάνετε τα 
ακόλουθα: 
 
• Να αλλάζετε τις ρυθμίσει . 
• Να λαμβάνετε οποιοδήπ ο 
κανάλι που έχετε επιλέξει. 
Σημείωση: H συσκευή πάν
σήματα κινδύνου (στο κανά
π
(N ργία 
“W
• τας το 
κ
 
Ε
 
Μ
δ ικά μηνύματα 
προς άλλα σκάφη, παράκτιους ή 
υπηρεσίες ασφαλείας. Όταν  τις 
δυνατότητες εκπομπής του
βεβαιωθείτε πως ακολουθεί
κανονισμούς που διέπουν τ
επικοινωνίες ώστε να μην δ
ε
χ
τη
“T  να εκπέμψετε κάποιο μήνυμα 
πρέπει λέξετε το κανάλι 
ε
 
Ε
 
Για  εκπέμψετε ένα μήνυμα: 
 

 
LO”. 

cm 
ς. 

Κρατήστε πατημένο το 
κουμπί “Talk” για όλη τη διάρκεια που μιλάτε.  
 

 
 

κο  
στ
μιλ 0 
όπ

 σαν 
ε να 
σας αν 

τή 
ι το 
ι 

εκπέμπονται ανεπιθύμητα  
εξαντλείται η μπαταρία.  
Σταματήστε να πιέζετε το 
πατήστε το εκ νέου ώστε α 
νέο μήνυμα.  
 
Κανάλια μετάδοσης καιρι
πληροφοριών και προειδ
έντονων καιρικών φαινομ

 με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε 
άλια στα οποία 

 
ς (Όταν έχετε 

ο κανάλια 

 με το ισχυρότερο σήμα 
τη περιοχή που βρίσκεστε. Αυτό το κανάλι η 
υσκευή θα παρακολουθεί και για κάποιο 
ήμα συναγερμού (προειδοποίηση για έντονα 
αιρικά φαινόμενα). 

 

ναμονή και λήψη σήματο

 κατάσταση αναμονής (Standby) είναι η 
λέον συνηθισμένη όταν η συσκευή είναι σε 
ειτουρ

ς της συσκευής
οτε μηνύματα στ

τα λαμβάνει 
λι 16)  και 

ροειδοποίησης καιρικών φαινομένων 
OAA), αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτου
eather Alert” της συσκευής. 

 Να εκπέμψετε ένα μήνυμα πατών
ουμπί Talk. 

κπομπή μηνύματος 

έσω του VHF ΜR-ΗΗ400 έχετε τη 
υνατότητα να εκπέμψετε φωνητ

 σταθμούς 
 χρησιμοποιείτε
 ΜR-ΗΗ400 
τε τους 
ις θαλάσσιες 
ημιουργούνται 

μπόδια σε αυτές και αν επωφελούνται όλοι οι 
ρήστες παρόμοιων συσκευών 
λεπικοινωνίας. Πριν πατήσετε το κουμπί 
alk” για

 προηγούμενος να επι
κπομπής. 

κπομπή ενός μηνύματος 

  να

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

 
 

πορεί να υπάρχουν καν

2. Επιλέξτε χαμηλή 
ισχύ εκπομπής μέσω
του διακόπτη “HI/

 
3. Κρατήστε το 
μικρόφωνο σε 
απόσταση περίπου 5
από το στόμα σα

Η ένδειξη “TX” 
(Transmit) 

ανίζεται στην 
οθόνη. 
 
4. 

εμφ

Αφήστε το 
υμπί “Talk” μόλις
αματήσετε να 
άτε. Το ΜR-ΗΗ40
ως και όλες οι 

συσκευές VHF δεν δουλεύει ταυτόχρονα
πομπός και σαν δέκτης. ∆εν μπορείτ
ακούσετε την απάντηση στο μήνυμα 
κρατάτε πατημένο το κουμπί “Talk”. 
 
Όταν το εικονίδιο  φόρτισης της μπαταρίας 
αρχίσει να αναβοσβήνει για να επισημάνει 
πως ελάχιστη ενέργεια έχει απομείνει σε αυ
το  ΜR-ΗΗ400 δεν μπορεί να εκπέμψει κα
εικονίδιο ένδειξης εκπομπής“TΧ” θα αρχίσε
να αναβοσβήνει και αυτό στην οθόνη.  
Αν το κουμπί εκπομπής “TALK” παραμένει 
πατημένο για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα η συσκευή θα παύσει αυτόματα 
την εκπομπή σήματος, ώστε να μην 

 σήματα και να μην

κουμπί “ΤALK” και 
να εκπέμψετε έν

κών 
οποίηση 
ένων. 

 
Ανάλογα
μ

σ
σ
σ
κ
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ληροφορίες καιρικών συνθηκών: 

X/UIC”. H συσκευή μπαίνει σε λειτουργία 

 
 πατήστε ξανά το κουμπί 

επιστρέφει» σε 

τη 
Weather 

 

 προβλέπεται 

γοποιήσετε το σύστημα λήψης 
ήματος προειδοποίησης (συναγερμού): 

 
ης 

καιρού 
φεται 

παραπάνω- 
κανάλια με δυνατό
 
2. ρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το 
κουμπί “WX/UIC” γι να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία λή
Το αντίστοιχο εί 

 παραμένει  για όσο 
ιτουργία προε ς είναι 
νη. 

 
WX/UIC”. H 

υσκευή «επιστρέφει» σε κατάσταση 
ναμονής. 

σ
φ

όμενο 
πλησιάζει τη περι
σταθμοί NOA
συχνότητας 1

 του MR ς 

 
 

λουθούσατε τη τελευταία φορά, πριν η 
κευή τεθεί σε κατάσταση αναμονής, το MR 

ου 

 να παύσει 

 έχετε 

Για να λαμβάνετε ένα κανάλι με 
π
 

1. Ενώ το MR 
HH400 είναι σε 
κατάσταση 
αναμονής πατήστε 
το κουμπί 

Σήμα
έν
 
Στην

“W
παρακολούθησης καναλιών καιρού και το 

αντίστοιχο εικονίδιο 
εμφανίζεται στην 

 τη 

δέκτη

υσ

οθόνη. 
 
2.Πατήστε το 
κουμπί ▲ ή ▼ για 
να αλλάξετε κανάλι. 
Για να βγείτε από

λειτουργία λήψης καναλιών με πληροφορίες
αιρικών συνθηκώνκ

“WX/UIC”. H συσκευή «
ατάσταση αναμονής. κ

 
Ρύθμιση σήματος προειδοποίησης 

(συναγερμού) 
Όταν έχετε 
ενεργοποιημένη 
λειτουργία “
Alert” μπορείτε να
λάβετε ένα σήμα 
προειδοποίησης (για 

έντονα καιρικά φαινόμενα) όπως
από το σύστημα των καναλιών μετάδοσης 
πληροφοριών καιρού. 
 
Για να ενερ
σ
 

1. Επιλέξτε τη 
 

παρακολούθησης
καναλιών μετάδοσ

λειτουργία

πληροφοριών 
- όπως περιγρά

και στη συνέχεια επιλέξτε ένα 
 σήμα. 

Κ
α 

ψης σημάτων προειδοποίησης. 
 εικονίδιο (ALRT) θα εμφανιστ

στην οθόνη. 
 
Το εικονίδιο θα  στην οθόνη
διάστημα η λε ιδοποίηση
ενεργοποιημέ
 
Για να βγείτε από τη λειτουργία λήψης 
καναλιών με πληροφορίες καιρικών συνθηκών
ατήστε ξανά το κουμπί “π

σ
α
 

 προειδοποίη
τονων καιρικών 

 περίπτωση που 
κάποιο άλλο επικίνδυν

ης (συναγερμού) 
αινομένων. 

μια μεγάλη καταιγίδα ή 
ο καιρικό φαιν

οχή που βρίσκεστε οι 
A εκπέμπουν ένα ηχητικό τόνο 
050Hz που λαμβάνεται από το 
 HH400 προειδοποιώντας σα

για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Όταν ένα 
σήμα προειδοποίησης εκπέμπεται από το
κανάλι μετάδοση καιρικών πληροφοριών που
παρακο
σ
HH400 μεταβαίνει από τη κατάσταση 
αναμονής άμεσα στη λήψη του συγκεκριμέν
καναλιού.  
 
Όταν ακούτε ένα σήμα προειδοποίησης 
(συναγερμού):  
 
1. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για
το σήμα προειδοποίησης. 
2. “Πηγαίνετε” στο κανάλι ΝΟΑΑ που
επιλέξει για να ακούσετε το έκτακτο δελτίο 
προειδοποίησης. 
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να αλλάξουν. Αυτά τα κανάλια θα 
παρακολουθούνται κάθε φορά που θα 
ενεργοποιείτε τη λειτουργία Tri Watch. 
 
Σημείωση: H λειτουργία Squelch θα πρέπει 

Προηγμένες λειτουργίες  
 
Κουμπί “Channel 16/9” 
Mέσω αυτού του κουμπιο α να 
έχετε πρόσβαση στα κανά
ανεξάρτητα της λειτουργία
στιγμή εκτελεί η συσκευή. 

1.Π
“16
επιλ  κανάλι 16. 
2.Π
κου
επιλ
 

 

 μια 
ίτη φορά το κουμπί 

 
 

ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία. 
το 

ιά ▲  

 είναι 
υργία Key Lock θα 

τουργία παρακολούθησης 
αλιών (Tri Watch) 

 
Mέσω της λειτουργία Tri Watch μπορείτε να 
παρακολουθείτε ταυτόχρονα τρία κανάλια που 

. 
υτά τα κανάλια μπορούν να ανακαλούνται ή 

α είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατή η 
ιτουργία Tri Watch.  

ματίσετε τη λειτουργία 
 (Tri 

ναι σε 
ονής 

πατήστε το κουμπί “TRI 
 

 θα 

 

 εξαφανιστεί από την οθόνη και η 
υσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση 

ταν η λειτουργία Tri Watch είναι 

νάλια -έχετε τις 

πί “TALK” για να 
νάλι που σάρωνε εκείνη τη 

 να επιστρέψει σε 
. 

 τα κουμπιά ▲  ▼ για να 
υνεχίσει η ταυτόχρονη ανίχνευση (σάρωση) 
ν τριών καναλιών. 
ν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 10 
ευτερόλεπτα η συσκευή, αυτόματα, θα 
υνεχίσει τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης 
ν τριών καναλιών. 

ταν η λειτουργία Tri Watch είναι 
νεργοποιημένη- και δεν λαμβάνετε σήμα 
ε κάποιο από τα τρία κανάλια - έχετε τις 

παρακάτω 
δυνατότητες: 
 
a. Πατήστε το κουμπί 
“TALK” για να εκπέμψετε 
στο τελευταία κανάλι που 
έχει σαρώσει η συσκευή, 

ριν πατήσετε το κουμπί. 
. Πατήστε ένα από τα κουμπιά ▲  ▼ για να 
λλάξει η φορά της σάρωσης. 

ύ μπορείτε άμεσ
λια 16&9, 
ς που εκείνη τη 

 
Για να επιλέξετε άμεσα το κανάλι 16 ή 9 

 
ατήστε το κουμπί 
/9”. Για να πάψετε 
ξετε τοέ

ατήστε ξανά το 
μπί “16/9” για να 
έξετε το κανάλι 9. 

Για να «βγείτε» από την
επιλογή των δύο 
συγκεκριμένων 
καναλιών πατήστε
τρ
“16/9”. Η συσκευή θα

επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν

Ενώ έχετε επιλέξει 
κανάλι 16 μπορείτε 
αλλάξετε κανάλι 
πιέζοντας τα κουμπ
▼. Σε αυτή τη 
περίπτωση για να 

επιλέξετε άμεσα εκ νέου το κανάλι 16 ή το 9 
πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί 
“16/9“ ακολουθώντας τη διαδικασία που 
περιγράφεται από το βήμα 1. 
 
Αν πατήσετε τα κουμπιά ▲   ▼ ενώ
νεργοποιημένη η λειτοε
ακούσετε ένα σήμα προειδοποίησης (τρία 
μπιπ) και το MR HH400 δεν θα αλλάξει κανάλι. 
 
 
Λει τριών 
καν

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς. Το 
κανάλι 16 θα είναι πάντα ένα από τα τρία 
κανάλια ενώ τα άλλα δύο μπορείτε να τα 
αποθηκεύσετε εσείς στη μνήμη της συσκευής
Α

ν
λε

 
 
Για να προγραμ
παρακολούθησης τριών σταθμών
Watch): 

 
Eνώ η συσκευή εί
κατάσταση αναμ

W” το εικονίδιο “TRI” θα
εμφανιστεί στην οθόνη 
LCD και η συσκευή
αρχίσει να σαρώνει  
(παρακολουθεί) το 
κανάλι 16 και δύο 

κανάλια που εσείς θα έχετε επιλέξει. Η ύπαρξη
σήματος σε ένα από τα τρία κανάλια θα 
σταματά τη διαδικασία ανίχνευσης για 10 
δευτερόλεπτα ώστε να σας επιτρέπει να 
ακούσετε το περιεχόμενο του σήματος. 
 
Για να βγείτε από τη λειτουργία 
Tri-Watch: 
 
1. Πατήστε το κουμπί “TRI W” το αντίστοιχο 
εικονίδιο θα
σ
αναμονής. 
 
Ό
ενεργοποιημένη- και λαμβάνετε ένα σήμα 
σε κάποιο από τα τρία κα
παρακάτω δυνατότητες: 
 
a. Πατήστε το κουμ
παραμείνετε στο κα
τιγμή η συσκευή και
ατάσταση αναμονής
. Πατήστε ένα από

σ
κ
b
σ
τω
Α
δ
σ
τω
 
Ό
ε
σ

π
b
α
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έσεις μνήμης 
ο MR HH 400 έχει 10 θέσεις μνήμης στις 
ποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κανάλια 
ου χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Τα κανάλια 
ου θα αποθηκεύσετε στη μνήμη της 
υσκευής μπορεί να επιλέγονται μεμονωμένα 
 να σαρώνονται σαν μια ομάδα. 

 μια 

 που 

ει 
” 

 

 

 

 
ι 

ει 
ού. 

ν
ύ

ς 

. Κρατώντας πατημένο το κουμπί “MEM” για 
 

 

ι 

ιο “MEM”. 

α να 
πιλέξετε μια θέση μνήμης (από το 0 έως το 9) 

 συσκευή μπαίνει σε θέση αναμονής και είναι 
υντονισμένη στο κανάλι που είναι 

αταλείψετε την επιλογή 
αναλιών από τη μν

 
1. Πατήστε το κουμπί
θα επιστρέψει σε κατ
δέκτης του θα είναι σ
τελευταίο κανάλι που
ενεργοποιήσετε την ε  
μνήμη της συσκευής
 
 
 

Θ
Τ
ο
π
π
σ
ή
 
ια να αποθηκεύσετε ένα κανάλια σεΓ

θέση μνήμης: 
 
1. Κρατήστε πατημένο 
το κουμπί “MEM” για 3 
δευτερόλεπτα. Ο 
αριθμός της μνήμης
είναι επιλεγμένος θα 

ίσει να αναβοσβήναρχ
ενώ το εικονίδιο “MEM
θα εμφανιστεί στην 
οθόνη. 

τα 2. Χρησιμοποιήστε 
κουμπιά ▲  ▼ για να
επιλέξετε τη θέση 

 (0 έως 9) στηνμνήμης
οποία θέλετε να 
αποθηκεύσετε ένα 
κανάλι. 
3. Πατήστε το κουμπί 
“MEM” για να επιλέξετε
τη συγκεκριμένη θέση 
μνήμης. Ο αριθμός της
θέσης μνήμης θα παύσε

 να αναβοσβήνει και θα
αρχίσει να αναβοσβήν
η ένδειξη του καναλ
4. Χρησιμοποιήστε τα 
α βρείτε το κανάλι που 
σετε στη συγκεκριμένη 

θέση μνήμης. 
5. Πατήστε το κουμπί “MEM” για να 
αποθηκεύσετε το κανάλι που έχετε επιλέξει 
την επιλεγμένη θέση μνήμης. 

ι

κουμπιά ▲  ▼ για 
θέλετε να αποθηκε

σ
 
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 όσες φορέ
επιθυμείτε για να αποθηκεύσετε μέχρι 10 
συνολικά κανάλια σε ισάριθμες θέσεις μνήμης. 
 
6
3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείτε τη λειτουργία
αποθήκευσης καναλιών στη μνήμη του MR 

H 400. H
7. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί “MEM” για να
επιστρέψει η συσκευή σε κατάσταση 
αναμονής. 
 
Για να ανακαλέσετε ένα κανάλι που είνα
αποθηκευμένο σε μια θέση μνήμης: 
 
1. Πατήστε το κουμπί “MEM”. Στην οθόνη της 
συσκευής θα εμφανιστεί το εικονίδ

 
2. Πατήστε ένα από τα κουμπιά ▲  ▼γι
ε
Αν στη θέση μνήμης έχει αποθηκευτεί ένα 
κανάλι το νούμερο του θα εμφανιστεί στην 
οθόνη.  
Η
σ
αποθηκευμένο στη θέση μνήμης που 
επιλέξατε. 
 
ια να εγκΓ

κ ήμη της συσκευής: 

 “MEM”. Το MR HH 400 
άσταση αναμονής και ο 
υντονισμένος στο 
 είχατε επιλέξει, πριν 
πιλογή καναλιού από τη

. 
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ειτουργία σάρωσης (SCAN) 

” το MR 

κάθε ένα 
ρχει 
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”. 
 
Σημείωση: H λειτουργία Squelch πρέπει να 
είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσει η 
συσκευή να σαρώνει τα κανάλια. 
 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Scan: 
 
 

είναι σε 
αναμονής 

 
ΗΗ 400 
νήσει να 
ύει) όλα 
κονίδιο 
νιστεί 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
“Scan”: 
 
1.Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
σάρωσης (Scan) πατήστε το κουμπί “SCAN”. 
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: 

 
a. Πατήστε το κουμπί 
“TALK” για να 
παραμείνετε σε αυτό το 
κανάλι και να σταματήσει 
η λειτουργία σάρωσης. Η 
συσκευή επιστρέφει σε 

κατάσταση αναμονής. 
 
b.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. 
 
Αν η λειτουργία “Scan” είναι 
ενεργοποιημένη αλλά δεν λαμβάνεται 
κάποιο σήμα:  
 
a. Πατήστε το κουμπί “TALK” για να  
εκπέμψετε στο κανάλι στο οποίο η συσκευή 
συντονίστηκε τελευταία φορά κατά τη 
διαδικασία της σάρωσης. 
 
b. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί  ▼ για να 
αλλάξετε τη “φορά” της σάρωσης (από 
αύξοντα αριθμό καναλιού σε φθίνοντα και 
αντίστροφα). 
 
 

Σάρωση μόνο των 
θέσεων μνήμης 
Κατά τη διάρκεια 
σάρωσης των καναλιών 
που έχουν αποθηκευτεί 
στις θέσεις μνήμης η 
συσκευή θα σαρώνει 

μόνο τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στις 
(10) θέσεις μνήμης. Αν ανιχνευθεί σήμα σε 
κάποιο από αυτά τα κανάλια το MR HH 400 θα 
σταματήσει για 10 δευτερόλεπτα στο 
συγκεκριμένο κανάλι για να ακούσετε το 
μήνυμα που εκπέμπεται και ακολούθως θα 
συνεχίσει τη διαδικασία ανίχνευσης μέχρι να 
πατήσετε το κουμπί “SCAN”. 
 
Σημείωση: H λειτουργία Squelch πρέπει να 
είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσει η 
συσκευή να σαρώνει τα κανάλια. 
 
Σημείωση: Aν στις θέσεις μνήμης έχουν 
καταχωρηθεί λιγότερα από δύο (2) κανάλια η 
λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης δεν 
είναι δυνατή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λ
 

Κατά τη διαδικασία 
σάρωσης “Scan
HH 400 «σαρώνει» όλα 
τα κανάλια. Σε 
κανάλι που υπά
σήμα σταματά 

Ενώ η συσκευή 
κατάσταση 
πατήστε το κουμπί
“SCAN”. To ΜR 
αμέσως θα ξεκι
σαρώνει (ανιχνε
τα κανάλια. Το ει
“SCAN” θα εμφα
στην οθόνη της 
συσκευής. 
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ήσετε τη λειτουργία 

 
ς 

2. Πατήστε το κουμπί 

 

 

τ ς 
η

τη 
 

μης πατήστε 
 

ιλογή 
καναλιών από τη μν
δέκτης του θα συν
κανάλι που ανιχνεύ  
αυτόματης σάρωσ
2. Πατήστε το κουμ 00 
θα επιστρέψει σε κ ι ο 

ωσης των θέσεων μνήμης. 

 κάποιο 
ήμα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 

αραμείνετε στο κανάλι που λαμβάνετε σήμα 

ε το κουμπί ▲ ή το▼ για να 

τε καμία ενέργεια για 10 
ευτερόλεπτα η συσκευή θα συνεχίσει 

 

υσκευή 

της σάρωσης των θέσεων μνήμης. 

▼ για να 

αναλιού σε φθίνοντα και 

Για να ενεργοποι
σάρωσης των θέσεων μνήμης: 
 

1. Eνώ η συσκευή είναι
σε θέση αναμονή
πατήστε το κουμπί 
“MEM”. 

“SCAN”. 

To ΜR HH 400 θα 
μ

 είναι 

ξεκινήσει, α

κανάλια που

έσως, να 
σαρώνει (ανιχνεύει) τα 

αποθηκευμένα στις 
θέσεις μνήμης του. 
Το εικονίδιο “SCAN” θα
εμφανιστεί στην οθόνη. 
 
 

αύξοντα αριθμό κ

Για να βγείτε από 
των θέσεων μνήμ
 

η λειτουργία σάρωση
ς: 

1. Ενώ έχετε επιλέξει 
λειτουργία σάρωσης των
θέσεων μνή
το κουμπί “SCAN”. Το
MR HH 400 θα 
επιστρέψει στην επ
ήμη της συσκευής και ο 

τονιστεί στο τελευταίο 
θηκε κατά τη διαδικασία
ης. 
πί “MEM”. Το MR HH 4
ατάσταση αναμονής κα

δέκτης του θα συντονιστεί στο τελευταίο 
κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η 
λειτουργία σάρ
 
Κατά τη διάρκεια της σάρωσης των 
θέσεων μνήμης όταν λαμβάνετε
σ
ακόλουθες ενέργειες: 
 
a, Πατήστε το κουμπί “TALK” για να 
π
και να τερματίσετε τη λειτουργία σάρωσης. Στη 
συνέχεια η συσκευή θα επιστρέψει σε 
κατάσταση αναμονής. 
b.Πατήστ
συνεχίσει κανονικά η σάρωση. 
 
Αν δεν κάνε
δ
αυτόματα τη λειτουργία σάρωσης των θέσεων
μνήμης. 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης των 
θέσεων μνήμης όταν δεν λαμβάνετε 
κάποιο σήμα μπορείτε να επιλέξετε μία 
από τις ακόλουθες ενέργειες: 
 
a. Πατήστε το κουμπί “TALK” για να  
εκπέμψετε στο κανάλι στο οποίο η σ
συντονίστηκε τελευταία φορά κατά τη 
διαδικασία 
 
b. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί  
αλλάξετε τη “φορά” της σάρωσης (από 

αντίστροφα). 
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ατος VHF Cobra MR ΗΗ4

ε καλή λειτουργική κα

η συσκευή καθαρή σκου
λακό πανί το οποίο έχετε ει 

ματος  

ν ο ασύρματος εκτίθεται σε θαλασσινό νερό 

 
άβετε την εναπόθεση 

υ αλατιού του θαλασσινού νερού στα 

ετε για μια 
εγάλη περίoδο το MR HH400 αφαιρέστε 

υ και 
ή 

παταρίες μπορεί να 
αταστρέψει τη συσκευή. Τα παραπάνω 

εν υπάρχουν ενδείξεις 
την οθόνη LCD 

ναμμένος 

Οι μπαταρίες έχουν 
αδειάσει 

ν 
τοποθετηθεί σωστά 

στε τις μπαταρίες και 
επανατοποθετείστε της σύμφωνα με 
τα σημάδια ένδει
(με τα σύμβο
που υπάρχου ν 
μπαταριών τη

Συντήρηση 
 
Ο ασύρμ 00 
χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση για να 
παραμείνει σ τάσταση. 
 
Κρατάτε τ πίζοντας τη 
με ένα μα  υγράν
ελάχιστα. Για να υγράνετε το πανί 
χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή υλικά γυαλίσ
που μπορεί να γρατζουνίσουν το σασί της 
συσκευής ή την οθόνη LCD. 
 
Α
να τον σκουπίζετε με ένα μαλακό πανί 
 
Επίλυση προβλημάτων  

ελάχιστα υγραμένο (με πόσιμο νερό) μια φορά
την ημέρα για να προλ
το
κουμπιά και στο σασί της συσκευής. 
 
Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσ
μ
ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ τις μπαταρίες το
αποθηκεύστε τις ξεχωριστά. Τυχόν διαρρο
υγρών από τις μ
κ
ισχύον ιδιαίτερα στη περίπτωση που 
χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες. 
 
 

 

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες 
Αφαιρέ

∆
σ
ενώ ασύρματος είναι Οι μπαταρίες δεν έχο
α

υ
ξης πολικότητας  

λα (+) και (-))  
ν στην υποδοχή τω
ς συσκευής.  

Γίνεται εκπ
ισχύς 1Watt αλλά όχι 
με ισχύ 5 Wa

ταρίες έχουν 
αδειάσει 

άλι που έχετ
ι επιτρέπετε η
ή μόνο 

 
ομπή με 

tts. 

Οι μπα

Στο καν ε 
επιλέξε  
εκπομπ με ισχ
1Watt 

Αντικαταστήσ

Επιλέξτε άλλ

ύ 

τε τις μπαταρίες 

ο κανάλι. 

∆εν γίνεται εκπομπή άλι που έχετ
ι επιτ

 Στο καν ε
επιλέξε ρέπεται μ
η λήψη μηνυμάτων. 

 
όνο 

Επιλέξτε άλλο κανάλι. 

∆εν ακούγεται ήχος από 
 μεγάφωνο 

Το ρυθμιστικό ένταση
είναι κλειστό ή το 

εί
λάθος ρυθμισμένο. 

το
ς 

ναι 

Ρυθμίστε σύμφωνα με τις οδηγίες το 
ρυθμιστικό έντασης και το Squelch 

ρυθμιστικό Squelch 

∆εν λαμβάνετε κανένα ∆εν υπάρχει κανένας

ή

ση του 

λήψη. 

ετε 

μήνυμα απάντησης ασύρματος εντός του
βεληνεκούς εκπομπ
σας. 
Η διαμόρφω
εδάφους εμποδίζει τη

 
 
ς 

Αυξήστε την ισχύ εκπομπής στα 
5Watts 
 

 

 
Mετακινηθείτε μέχρι να παρακάμψ
το εμπόδιο που εμποδίζει την 
επικοινωνία σας 

Η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται στο 
πάτημα κάποιων 
κουμπιών 

Η λειτουργία κλε
των κουμπιών είνα
ενεργοποιημένη 

ιδώμ
ι 

τε πατημένο για 3 
δευτερόλεπτα το κουμπί “Backlight/ 
KeyLock” για να απενεργοποιηθεί η 
λειτουργία “Κey Lock” 

ατος Κρατήσ

H επαναφορ
μπαταρίες N
εξαντλούντα

ες έχουν
ος της «ωφέ
υς. 

τιζόμενες 
iMH 
ι πολύ 

γρήγορα 

Οι μπαταρί  φτάσει 
στο τέλ λ ης» 
ζωής το

Αντικαταστήστε τις με νέες μπαταρίες 
του ιδίου τύπου. ιμ
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