
Αριθµός κύριου
καναλιού

Κωδικοί υπότονων
CTCSS

Λήψη/Εκποµπή

Κλείδωµα

Εξοικονόµηση
ενέργειας

Ένδειξη
κατάστασης
µπαταρίας

Ταυτόχρονη
παρακολούθηση
δύο καναλιών 

Παρακολούθηση µωρού

VibrAlert®/
Ηχητική
ειδοποίηση
κλήσης

VOX

Σάρωση

Τόνος επιβεβαίωσης
ολοκλήρωσης της 
εκποµπής 
(“Roger Beep”)

Ήχος πατήµατος
πλήκτρου

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ

Πλήκτρο POWER
(Ενεργοποίηση)

Πλήκτρα VOLUME
(Pύθµισης έντασης ήχου)

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα λειτουργίας)

Πλήκτρα CHANNEL
(Επιλογή καναλιού)Μεγάφωνο/

Μικρόφωνο

Κλιπ ζώνης

Πλήκτρο CALL (Κλήση)

Τζακ εξωτερικού
µεγαφώνου/µικροφώνου

Πλήκτρο TALK (Οµιλία)

Πλήκτρο LIGHT/MAX
RANGE (Φως/Μέγ.
εµβέλεια)

Χώρος µπαταριών

Ασφάλεια

Τζακ φόρτισης/
ενδοεπικοινωνίας

Κεραία

Ποµποδέκτης ΜΜοοννττέέλλοο MMTT 772255

Πλήκτρο LOCK
(Kλείδωµα)

Θέση σύνδεσης για
λουράκι καρπού

Χαρακτηριστικά της συσκευής
• Ποµποδέκτης 

µε εµβέλεια έως και 3 χλµ. (2 µίλια)
• 8 Κανάλια*
• 38 Υπότονοι CTCSS
• Φωτιζόµενη οθόνη LCD
• Αδιάβροχη
• Κύκλωµα εξοικονόµησης µπαταρίας
• Αύξηση µέγιστης εµβέλειας
• VOX Για επικοινωνία χωρίς τη χρήση χεριών
• Aθόρυβος εντοπισµός VibrAlert®

• Παρακολούθηση µωρού
• ∆υνατότητα Ενδοεπικοινωνίας
• Ηχητική ειδοποίηση κλήσης 

(5 επιλογές ήχων κλήσης)
• Σάρωση (Κανάλι, Υπότονος)
• ∆υνατότητα παρακολούθησης δύο καναλιών -

Προγραµµατιζόµενη σάρωση 2 τοποθεσιών
• Κλείδωµα πληκτρολογίου
• Σύστηµα αυτόµατης φίµωσης θορύβου
• Επιλέξιµη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνου

επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής
(“Roger Beep”)

• Επιλέξιµη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου πατήµατος
πλήκτρου

• Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/µικροφώνου
• Κλιπ ζώνης
• Λουράκι καρπού
*∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κανάλια 1 και 2 στη Γαλλία. Αυτό
µπορεί να αλλάξει: απευθυνθείτε στην αρµόδια για ραδιοεπικοινωνίες
αρχή στη Γαλλία για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στις παρακάτω χώρες:

• Χώρες στις οποίες χρησιµοποιείται

PT •
SE •
CH •
SI •
SK •
TR •

LI •
LU •
MT •
NL •
NO •
PL •

HU •
IE •
IS •
IT •
LT •
LV •

EE •
ES •
FI •
FR •
GB •
GR •

AT •
BE •
CY •
CZ •
DE •
DK •
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ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ

Πληροφορίες για το προϊόν
Αυτός ο ποµποδέκτης 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 ποµποδέκτης αυτός χρησιµοποιείται στις
δηµόσιες αεροµεταφορές 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 της συσκευής σας
Ο ποµποδέκτης microTALK® που διαθέτετε είναι
κατασκευασµένος ώστε να λειτουργεί για χρόνια χωρίς
προβλήµατα αν τον φροντίζετε σωστά. Παρακάτω
δίνονται µερικές συµβουλές:
• Να χειρίζεστε τον ποµποδέκτη 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.

Τοποθέτηση µπαταριών
Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε τις
µπαταρίες:
1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης

βγάζοντας την ασφάλεια και
σύροντας το κλιπ προς τα πάνω.

2. Ωθήστε προς τα κάτω την
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ για να
αφαιρέσετε το κάλυµµα του
χώρου των µπαταριών.

Ελληνικά

Ενεργοποίηση ποµποδέκτη
Για να ενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη σας:
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο

το πλήκτρο POWER
(Ενεργοποίηση) µέχρι να
ακούσετε µια σειρά από
ηχητικούς τόνους που δείχνουν
ότι ο ποµποδέκτης σας
ενεργοποιήθηκε. 

Ο ποµποδέκτης microTALK® βρίσκεται στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ, έτοιµος να δεχτεί κλήσεις. Ο ποµποδέκτης
βρίσκεται πάντα στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός αν
έχετε πατήσει τα πλήκτρα TALK (Οµιλία), CALL (Κλήση)
ή MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας).
Για να απενεργοποιήσετε τον 
ποµποδέκτη σας:
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο POWER

(Ενεργοποίηση). 

Ένδειξη εξασθενηµένης µπαταρίας
Η κατάσταση της µπαταρίας
εµφανίζεται στο κάτω µέρος της
οθόνης µε τη µορφή τµηµάτων
µιας ράβδου. Καθώς η ισχύς της
µπαταρίας ελαττώνεται
εµφανίζονται λιγότερα τµήµατα.
Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει το
τελευταίο τµήµα, σηµαίνει ότι οι µπαταρίες πρέπει να
αντικατασταθούν ή να επαναφορτιστούν.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα µπαταριών NiMH, µε

αρ. εξαρτ. FA-BP, µπορούν να
επαναφορτιστούν.

3. Τοποθετήστε τέσσερις (4) µπαταρίες µεγέθους ΑΑΑ.
(Χρησιµοποιείτε πάντα αλκαλικές µπαταρίες ή
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες
υψηλής ποιότητας).
Τοποθετήστε τις µπαταρίες
προσέχοντας την πολικότητα.

4. Τοποθετήστε στη θέση του το
κάλυµµα του χώρου των
µπαταριών και το κλιπ ζώνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα “Προαιρετικά
βοηθητικά εξαρτήµατα” για πληροφορίες
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των βοηθητικών
εξαρτηµάτων και οδηγίες παραγγελίας.

Φόρτιση µπαταρίας
Όταν χρησιµοποιείτε το
προαιρετικό πακέτο µπαταριών
NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP), οι
µπαταρίες µπορούν να φορτιστούν
χρησιµοποιώντας τον προαιρετικό
ταχυφορτιστή τοίχου (αρ. εξαρτ.
PA-CW). Τοποθετήστε απλώς το
πακέτο µπαταριών στο χώρο 
των µπαταριών, ανοίξτε την
ασφάλεια CHG/INT (Φόρτισης/
Ενδοεπικοινωνίας) στο πλάι της
µονάδας και συνδέστε το βύσµα στο τζακ φόρτισης για
να αρχίσει η φόρτιση των µπαταριών. Οι µπαταρίες θα
πρέπει να έχουν φορτιστεί πλήρως σε τρεις (3) ώρες
περίπου.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα µπαταριών NiMH, µε

αρ. εξαρτ. FA-BP, µπορούν να
επαναφορτιστούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα “Προαιρετικά
βοηθητικά εξαρτήµατα” για πληροφορίες
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των βοηθητικών
εξαρτηµάτων και οδηγίες παραγγελίας.

Εξοικονόµηση µπαταρίας/ενέργειας
Αν ο ποµποδέκτης δεν δεχθεί
κλήσεις για διάστηµα δέκα (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
Για να µιλήσετε σε 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

Πλήκτρο Power
(Ενεργοποίηση)

Ασφάλεια

Τοποθετήστε τις
µπαταρίες

Φόρτιση µπαταριών
5 εκ. (2 ίντσ.) από
το στόµα

Πλήκτρο TALK (Οµιλία)

Εξασθενηµένη
µπαταρία

Εξοικονόµηση
ενέργειας

Ασφάλεια Φόρτισης/
Ενδοεπικοινωνίας
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ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ

Για ν' ακούσετε την απάντηση
Όταν σταµατήσετε να µιλάτε:
1. Αφήστε το πλήκτρο TALK

(Οµιλία) για να δεχθείτε
εισερχόµενες κλήσεις. Ο
ποµποδέκτης microTALK®

βρίσκεται πάντα στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός
αν έχετε πατήσει τα πλήκτρα TALK (Οµιλία), CALL
(Κλήση) ή MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας).

Ένταση ήχου
Για να ρυθµίσετε την ένταση
του ήχου:
1. Πιέστε το πλήκτρο VOLUME UP

(Αύξηση έντασης ήχου) ή το
πλήκτρο VOLUME DOWN
(Μείωση έντασης ήχου).

Ένα τριπλό ηχητικό σήµα δείχνει
ότι φθάσατε στο ελάχιστο (1) ή
µέγιστο (8) επίπεδο έντασης ήχου.

Πλήκτρο CALL (Κλήση)
Για να ειδοποιήσετε ένα άλλο άτοµο ότι
καλείτε:
1. Πατήστε και απελευθερώστε το

πλήκτρο CALL (Κλήση). 
Το άλλο άτοµο θα ακούσει έναν
ήχο κλήσης δύο (2) δευτερο-
λέπτων. ∆εν µπορείτε να δεχθείτε
κλήσεις κατά τη διάρκεια
αποστολής δικής σας κλήσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο ποµποδέκτες πρέπει να είναι

Ελληνικά

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

Φωτισµός οθόνης
Για να φωτίσετε την οθόνη
του ποµποδέκτη:
1. Πιέστε και απελευθερώστε το

πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE
(Φως/Μέγ. εµβέλεια) για να
φωτιστεί η οθόνη για δέκα (10) δευτερόλεπτα.

Αυτόµατη φίµωση θορύβου/
Αύξηση µέγιστης εµβέλειας
Ο ποµποδέκτης 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 ποµποδέκτης 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 της συσκευής σας.
Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την
Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου:
1. Πιέστε το πλήκτρο LIGHT/MAX

RANGE (Φως/Μεγ. εµβέλεια)
για λιγότερο από πέντε (5)

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

Κανάλια
Για να επιλέξετε ένα κανάλι:
1. Με τον ποµποδέκτη σε

λειτουργία, επιλέξτε
οποιοδήποτε από τα 8 κανάλια
πατώντας το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ 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: Για να είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ

δύο ποµποδεκτών και οι δύο ποµποδέκτες
πρέπει να είναι ρυθµισµένοι στο ίδιο κανάλι
και να έχουν τον ίδιο υπότονο (βλ.
“Υπότονοι CTCSS”).

Λειτουργία κλειδώµατος
Το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) κλειδώνει τα πλήκτρα
ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ, ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ, MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) και POWER (Ενεργοποίηση) αποτρέποντας
την ακούσια ενεργοποίησή τους. 
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώµατος:
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο

το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα)
για δύο (2) δευτερόλεπτα για
να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

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:
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο

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

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

RANGE (Φως/Μεγ. εµβέλεια) ή αλλάξτε κανάλι.

Εµβέλεια του microTALK®

Ο ποµποδέκτης microTALK® έχει εµβέλεια έως και τρία
(3) χιλιόµετρα (2 µίλια). Η εµβέλεια του ποµποδέκτη
ποικίλει ανάλογα µε το έδαφος και τις συνθήκες.

Σε επίπεδη, ανοιχτή περιοχή 
ο ποµποδέκτης 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.

Πλήκτρο LIGHT/
MAX RANGE

Πλήκτρο CALL
(Κλήση)

Πλήκτρο LOCK
(Kλείδωµα)

Πλήκτρα καναλιών

Κανάλια

Εικονίδιο κλειδώµατος

Επίπεδο έντασης ήχου

Πλήκτρα ρύθµισης
έντασης ήχου

Πλήκτρο LIGHT/
MAX RANGE

Μέγιστη εµβέλεια

Μειωµένη εµβέλεια

Μειωµένη εµβέλεια

Ακρόαση
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ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ κκααιι
ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ MMOODDEE

Να θυµάστε ότι µπορεί να επιτευχθεί η µέγιστη εµβέλεια
µε τη χρήση της λειτουργίας αύξησης µέγιστης
εµβέλειας. ∆είτε παραπάνω για λεπτοµέρειες.

Τζακ εξωτερικού µεγαφώνου/
µικροφώνου
Ο ποµποδέκτης microTALK® µπορεί να εξοπλιστεί µε ένα
προαιρετικό εξωτερικό µεγάφωνο/µικρόφωνο (δεν
περιλαµβάνεται), δίνοντάς σας τη δυνατότητα
συνοµιλίας χωρίς τη χρήση χεριών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα “Προαιρετικά

βοηθητικά εξαρτήµατα” για πληροφορίες
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των βοηθητικών
εξαρτηµάτων και οδηγίες παραγγελίας.

Για να συνδέσετε το
εξωτερικό µεγάφωνο/
µικρόφωνο:
1. Ανοίξτε την ασφάλεια

SPKR/MIC (Μεγάφ./Μικρόφ.)
στο επάνω µέρος της
συσκευής.

2. Εισαγάγετε το βύσµα στο τζακ SPKR/MIC.

Ενδοεπικοινωνία
Με τον προαιρετικό αντάπτορα
ενδοεπικοινωνίας και δύο
εξωτερικές συνδέσεις
µεγαφώνου/µικροφώνου, ένας
απλός ποµποδέκτης microTALK®

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σύστηµα
ενδοεπικοινωνίας. (Ιδανικό για µοτοσικλετιστές).
Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για
πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του
προϊόντος και τις τιµές.

Ελληνικά

Για να επιλέξετε υπότονο:
1. Αφού επιλέξετε κανάλι, πατήστε

και στη συνέχεια
απελευθερώστε το πλήκτρο
MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) έως ότου οι µικροί
αριθµοί δίπλα στον αριθµό
καναλιού ανάψουν στην οθόνη.

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να
επιλέξετε υπότονο. Μπορείτε να
πιέσετε και να κρατήσετε
πατηµένο το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για
γρήγορη σάρωση υπότονων
CTCSS.

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

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

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εκποµπή Ενεργοποιούµενη µε Φωνή
(VOX)
H λειτουργία VOX επιτρέπει τη χρήση του ποµποδέκτη

∆ιαδοχική εµφάνιση των
λειτουργιών Mode
Mε τη δυνατότητα διαδοχικής εµφάνισης όλων των
λειτουργιών Mode, µπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε
τα χαρακτηριστικά του ποµποδέκτη σας microTALK®

ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Όταν χρησιµοποιείτε
αυτή τη δυνατότητα, τα χαρακτηριστικά του
ποµποδέκτη σας θα εµφανιστούν στην ίδια
προκαθορισµένη σειρά:

Ρύθµιση υπότονων CTCSS
Ρύθµιση ενεργ./απενεργ. VOX 
Ρύθµιση επιπέδου ευαισθησίας VOX
Ρύθµιση σάρωσης καναλιών
Ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS 
Ρύθµιση VibrAlert® και/ή ηχητικής 

ειδοπ. κλήσης
Ρύθµιση παρακολούθησης µωρού
Προγραµµατισµός θέσης παρακολούθησης 

δύο καναλιών ή Pύθµιση ενεργ./απενεργ. 
παρακολούθησης δύο καναλιών

Ρύθµιση τόνων κλήσης
Ρύθµιση ενεργ./απενεργ. “Roger Beep”
Ρύθµιση ενεργ./απενεργ. ήχου πατήµατος 

πλήκτρου

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. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιµοποιείτε κωδικό υπότονου και οι

δύο ποµποδέκτες πρέπει να συντονιστούν
στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο
υπότονο για να είναι δυνατή η επικοινωνία
µεταξύ τους. Κάθε κανάλι θα θυµηθεί τον
τελευταίο κωδικό που επιλέξατε.

microTALK® χωρίς τη χρήση χεριών και ο ποµποδέκτης
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 ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να
ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε τη λειτουργία VOX.

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

(Πρόγραµµα λειτουργίας)
για να καταχωρίσετε την
καινούρια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη
λειτουργία.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Επιλέξτε υπότονο

Πλήκτρα καναλιών

Πλήκτρα καναλιών

Επιλέξτε VOX

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Ενδοεπικοινωνία

Εξωτερικό µεγάφωνο/
µικρόφωνο
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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.

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 ΚΑNAΛΙ-

ΠΑΝΩ 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 καινούρια
ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Σάρωση καναλιού
Ο ποµποδέκτης microTALK® µπορεί να πραγµα-
τοποιήσει αυτόµατη σάρωση καναλιών 

Ελληνικά

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

a. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK
(Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο
κανάλι. Ο ποµποδέκτης σας θα παραµείνει σ'
αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

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

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) κατά τη διάρκεια
της σάρωσης και όχι εντός δέκα (10) δευτερολέπτων
από τη λήψη µιας κλήσης, ο ποµποδέκτης θα εκπέµψει
στο κανάλι αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση.
Μ' αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 
Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός δέκα (10)
δευτερολέπτων, ο ποµποδέκτης σας θα ξεκινήσει ξανά
αυτόµατα τη σάρωση καναλιών.
Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν
δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα
από τα παρακάτω:

a. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK
(Οµιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο
συγκεκριµένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο
που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε
στις λειτουργίες Mode ή στο κανάλι που, κατά τη
διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία
κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα
επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) για να προχωρήσετε στη ρύθµιση
υπότονου CTCSS είτε στο κανάλι που είχε
εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις
λειτουργίες Mode, είτε σ' αυτό που, κατά τη

(1 έως 8).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ποµποδέκτης αγνοεί συγκεκριµένους

υπότονους CTCSS 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 ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ 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 ποµπο-
δέκτης σας θα παραµείνει στο
συγκεκριµένο κανάλι για δέκα
(10) δευτερόλεπτα.
Κατά τη ρύθµιση σάρωσης καναλιού, εάν δεν πιέσετε
κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα ο
ποµποδέκτης θα επιστρέψει αυτόµατα στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού ή του καναλιού/υπότονου
που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις
λειτουργίες Mode.

διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία
κλήση (βλ. “Σάρωση υπότονων CTCSS” για
περισσότερες λεπτοµέρειες).

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο
συγκεκριµένο κανάλι είτε το κανάλι/υπότονο που
είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις
λειτουργίες Mode, ή στο κανάλι που, κατά τη
διάρκεια της σάρωσης, πραγµατοποιήσατε την
τελευταία λήψη ή εκποµπή.

Σάρωση υπότονων CTCSS
Ο ποµποδέκτης microTALK® που διαθέτετε µπορεί να
πραγµατοποιήσει αυτόµατη σάρωση υπότονων CTCSS
(01 έως 38) σε ένα (1) κανάλι.
Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση υπότονων:
1. Με τον ποµποδέκτη στο

πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε
το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή
ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το
κανάλι στο οποίο θέλετε να
πραγµατοποιήσετε σάρωση
υπότονων CTCSS.

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου το εικονίδιο Scan
(Σάρωση) και οι µικροί αριθµοί
δίπλα στον αριθµό καναλιού
αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιών

Επιλέξτε σάρωση
καναλιών

Επιλέξτε σάρωση
υπότονων

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Επιλέξτε κανάλι

Πλήκτρα καναλιών

Επιλέξτε επίπεδο
ευαισθησίας VOX 

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)
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3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να
αρχίσει η σάρωση υπότονων
CTCSS στο κανάλι που
επιλέξατε.

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα
συνεχίσει να εµφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η
λειτουργία σάρωσης υπότονου CTCSS είναι
ενεργοποιηµένη. Ο ποµποδέκτης σας θα συνεχίσει τη
σάρωση υπότονων CTCSS και θα σταµατήσει εάν
ανιχνευθεί εισερχόµενη κλήση. Ο ποµποδέκτης θα
παραµείνει σ' αυτό το κανάλι/υπότονο για δέκα (10)
δευτερόλεπτα.
Κατά τη ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS, εάν δεν
πιέσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15) δευτε-
ρόλεπτα ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει αυτόµατα στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού/υπότονου που
είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις
λειτουργίες Mode.
Κατά τη διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης,
µπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:

a. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK
(Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο
κανάλι/υπότονο. Ο ποµποδέκτης σας θα
παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο και
θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ
για να ξαναρχίσετε τη σάρωση υπότονων CTCSS.

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) κατά τη διάρκεια
της σάρωσης και όχι εντός δέκα (10) δευτερολέπτων
από τη λήψη µιας κλήσης, ο ποµποδέκτης θα εκπέµψει
στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία
κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα
επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Ελληνικά

VibrAlert® και Ηχητική ειδοποίηση
κλήσης
Ο microTALK® µπορεί να σας ειδοποιήσει όταν
λαµβάνετε εισερχόµενη κλήση είτε µε έναν ήχο κλήσης,
είτε µε αθόρυβη δόνηση ή και µε τα δύο. 
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις κλήσης:
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου το εικονίδιο Call Setting
(Ρύθµιση κλήσης)
αναβοσβήνει στην οθόνη. Θα
εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση
(“01” – ∆όνηση + Ήχος
κλήσης, “02” – Μόνο δόνηση,
ή “00” – Μόνο ήχος κλήσης).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να
αλλάξετε τη ρύθµιση κλήσης.

3. Όταν εµφανιστεί ο τρόπος
κλήσης που θέλετε:
a. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα

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

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός δέκα (10)
δευτερολέπτων, ο ποµποδέκτης θα ξαναρχίσει
αυτόµατα τη σάρωση υπότονων CTCSS. 
Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν
δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα
από τα παρακάτω:

a. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK
(Οµιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο
συγκεκριµένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο
που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε
στις λειτουργίες Mode ή στο κανάλι που, κατά τη
διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία
κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα
επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) για να προχωρήσετε στην επόµενη
διαθέσιµη λειτουργία Mode.

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο
συγκεκριµένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο
που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στις
λειτουργίες Mode ή στο κανάλι που, κατά τη
διάρκεια της σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία
κλήση.

Παρακολούθηση µωρού
Όταν η λειτουργία παρακολούθησης µωρού είναι
ενεργοποιηµένη, εάν ο ποµποδέκτης βρίσκεται κοντά σε
ένα µωρό θα εκπέµψει σήµα σε µία άλλη συσκευή
συντονισµένη στο ίδιο κανάλι και µε τον ίδιο υπότονο
όποτε ανιχνεύσει ηχητικό σήµα. Η λειτουργία
παρακολούθησης µωρού χρησιµοποιεί το ίδιο επίπεδο
ευαισθησίας που ορίσατε για τη λειτουργία VOX. Εάν
δεν έχετε ορίσει ένα επίπεδο ευαισθησίας VOX (βλ.
ενότητα “Eκποµπή Eνεργοποιούµενη µε Φωνή [VOX]”
στο παρόν εγχειρίδιο), θα χρησιµοποιηθεί αυτόµατα το
µέγιστο επίπεδο ευαισθησίας 5. 

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιών

Εικονίδιο
ειδοποίησης
κλήσης

Εικονίδιο
VibrAlert®

Εικονίδιο VibrAlert®

και Ειδοποίησης
κλήσης

Πλήκτρα καναλιών
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Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
παρακολούθησης µωρού:
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας) 
έως ότου το εικονίδιο
παρακολούθησης µωρού
αρχίσει να αναβοσβήνει στην
οθόνη. Εµφανίζεται η ένδειξη
απενεργοποιηµένης λειτουργίας
(off). 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να
επιλέξετε ενεργοποίηση. 

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK
(Κλείδωµα) για να κατα-
χωρίσετε τη ρύθµιση και 
να µπείτε στο πρόγραµµα
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΩΡΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πατώντας το πλήκτρο
MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) θα
περάσετε στην
απενεργοποιηµένη
λειτουργία παρακο-
λούθησης µωρού 
και µπορείτε να
προχωρήσετε σε
άλλες λειτουργίες
Mode. Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για
δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα θα περάσετε
στην απενεργοποιηµένη λειτουργία
παρακολούθησης µωρού και θα
επιστρέψετε στο πρόγραµµα AKPOAΣHΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και οι δύο ποµποδέκτες πρέπει να είναι

Ελληνικά

Για να προγραµµατίσετε ή να τροποποιήσετε
τη Θέση 2 παρακολούθησης δύο καναλιών
και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
παρακολούθησης δύο καναλιών:
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου το εικονίδιο παρακο-
λούθησης δύο καναλιών 
(Dual Watch) και ο αριθµός
καναλιού αναβοσβήνουν στην
οθόνη.

2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
a. Επιλέξτε ή επεξεργαστείτε ένα

κανάλι:
1) Πιέστε το πλήκτρο

ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-
ΚΑΤΩ για να επιλέξετε
κανάλι (1 έως 8).

β. Επιλέξτε ή τροποποιήστε ένα
κανάλι/υπότονο:
1) Πιέστε το πλήκτρο

ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-
ΚΑΤΩ για να επιλέξετε
κανάλι (1 έως 8).

2) Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) για να ορίσετε το κανάλι. Οι
µικροί αριθµοί δίπλα από τον αριθµό του
καναλιού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.

3) Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-
ΚΑΤΩ για να επιλέξετε υπότονο CTCSS (00 έως
38).

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK
(Kλείδωµα) για να ρυθµίσετε τη

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

Για να διακόψετε τη λειτουργία
παρακολούθησης µωρού:
1. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

a. Πιέστε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) και επιστρέψτε
στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) και
επιστρέψτε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

γ. Πιέστε το πλήκτρο MODE (πρόγραµµα
λειτουργίας) και προχωρήστε στην επόµενη
διαθέσιµη λειτουργία mode. 

Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο
καναλιών (Dual Watch)
Η λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών σας
επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο δύο (2) θέσεων
παρακολούθησης: 

Παρακολούθηση ∆ύο Kαναλιών-Θέση 1 –
Eµφανίζεται πάντα το κανάλι/ο υπότονος πριν
περάσετε στις λειτουργίες Mode. Βλ. τις
ενότητες “Κανάλια” και “Yπότονοι CTCSS” για
περισσότερες λεπτοµέρειες.

Παρακολούθηση ∆ύο Kαναλιών-Θέση 2 – Θα
αποθηκευτεί στον ποµποδέκτη. Μπορεί να
τροποποιηθεί ή να ανακληθεί για µελλοντική
χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης δύο
καναλιών.

θέση 2 παρακολούθησης δύο
καναλιών και να ενεργοποιήσετε
τη ΛEITOYPΓIA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆YO KANAΛIΩN
(βλ. παρακάτω για περισσότερες λεπτοµέρειες).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Για να τερµατίσετε τη λειτουργία παρακο-
λούθησης δύο καναλιών και να
προχωρήσετε στην επόµενη διαθέσιµη
λειτουργία Mode, πιέστε το πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα λειτουργίας). Όταν ρυθµίζετε
τη θέση 2 παρακολούθησης δύο
καναλιών, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο
για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα ο
ποµποδέκτης θα επιστρέψει αυτόµατα στο
πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ στη θέση 1
παρακολούθησης δύο καναλιών.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
παρακολούθησης δύο καναλιών:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση 2 παρακολούθησης δύο καναλιών

πρέπει να προγραµµατιστεί µε τρόπο ώστε να
ενεργοποιεί τη δυνατότητα παρακολούθησης
δύο καναλιών.

1. Ρυθµίστε την πρώτη θέση
παρακολούθησης δύο
καναλιών (κανάλι/υπότονος)
που θέλετε να παρακο-
λουθήσετε (βλ. Τις ενότητες
“Kανάλια” και “Yπότονοι
CTCSS” για περισσότερες
λεπτοµέρειες).

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου το εικονίδιο παρακο-
λούθησης δύο καναλιών 
(Dual Watch) και ο αριθµός
καναλιού αναβοσβήνουν 
στην οθόνη.

Επιλέξτε κανάλι

Επιλέξτε
παρακολούθηση
δύο καναλιών

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιών

Πλήκτρο LOCK
(Kλείδωµα)

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρο LOCK
(Kλείδωµα)

Πλήκτρα καναλιών

Επιλέξτε
παρακολούθηση
µωρού

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη ρύθµιση της λειτουργίας παρακο-
λούθησης δύο καναλιών, εάν δεν πιέσετε
κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει
αυτόµατα στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του
τελευταίου καναλιού ή του καναλιού/
υπότονου που είχε εµφανιστεί στην οθόνη
πριν περάσετε στις
λειτουργίες Mode.

3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK
(Κλείδωµα) για να ενεργο-
ποιήσετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΥΟ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ.

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

a. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK
(Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στη συγκεκριµένη
θέση παρακολούθησης δύο καναλιών. O
ποµποδέκτης θα παραµείνει στη θέση
παρακολούθησης δύο καναλιών και θα
επιστρέψει στο πρόγραµµα AKPOAΣHΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ
για να ξαναρχίσει η διαδικασία παρακολούθησης
δύο καναλιών.

Eάν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Oµιλία) ενόσω είστε στη
λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών και όχι
εντός δέκα (10) δευτερολέπτων από τη λήψη µιας
κλήσης, ο ποµποδέκτης θα εκπέµψει στην τελευταία
θέση παρακολούθησης δύο καναλιών στην οποία
δεχθήκατε κλήση. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης
θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.
Eάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός δέκα (10)
δευτερολέπτων, ο ποµποδέκτης θα ξαναρχίσει αυτόµατα
την παρακολούθηση δύο καναλιών.

Ελληνικά

Ρύθµιση 5 ήχων κλήσης
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ πέντε (5) διαφορετικών
ήχων ειδοποίησης κλήσης.
Για να αλλάξετε τη ρύθµιση του ήχου κλήσης:
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου εµφανιστεί το γράµµα “C”
και ο τρέχων ήχος κλήσης (1
έως 5). Ο τρέχων ήχος κλήσης
θα ηχήσει για δύο (2)
δευτερόλεπτα.

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να
ακούσετε τους άλλους ήχους
κλήσης.

3. Αν θέλετε να εµφανίσετε τον
ήχο κλήσης που επιλέξατε,
επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
a. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας)
για να καταχωρίσετε την
καινούρια ρύθµιση και
προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης
της εκποµπής (“Roger Beep”)

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης δύο
καναλιών (όταν δεν δέχεστε κλήση) µπορείτε
να επιλέξετε από τα παρακάτω:

a. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK
(Οµιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στη θέση 1
παρακολούθησης δύο καναλιών είτε στην
τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών
στην οποία, κατά τη διάρκεια της παρακο-
λούθησης δύο καναλιών, δεχθήκατε κλήση. 
Μ' αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα 
επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας)
για να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Kλείδωµα) για να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στη
θέση 1 παρακολούθησης δύο καναλιών είτε στην
τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών
στην οποία, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
δύο καναλιών, δεχθήκατε κλήση.

Για να τερµατίσετε τη λειτουργία
παρακολούθησης δύο καναλιών:
1. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

a. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στη
θέση 1 παρακολούθησης δύο καναλιών είτε στην
τελευταία θέση παρακολούθησης δύο καναλιών
στην οποία, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
δύο καναλιών, δεχθήκατε κλήση.

β. Πιέστε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επιστρέψετε
στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στη θέση 1 παρα-
κολούθησης δύο καναλιών είτε στην τελευταία
θέση παρακολούθησης δύο καναλιών στην οποία,
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης δύο
καναλιών, δεχθήκατε κλήση.

γ. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα
λειτουργίας) και προχωρήσετε στην επόµενη
διαθέσιµη λειτουργία mode. 

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 ποµποδέκτη 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 ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ 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 καινούρια ρύθµιση και
προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Ρύθµιση ήχου κλήσης

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιών

Επιλέξτε Roger Beep

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρο LOCK
(Kλείδωµα)

Πλήκτρα καναλιών
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γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

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

Ήχος πατήµατος πλήκτρων
Όταν η λειτουργία ήχου πατήµατος πλήκτρου είναι
ενεργοποιηµένη, θα ακούγεται ένας ήχος κάθε φορά
που πιέζετε ένα πλήκτρο ή τροποποιείτε µία ρύθµιση.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία ήχου πατήµατος πλήκτρων:
Όταν ενεργοποιείτε τον ποµποδέκτη microTALK® για
πρώτη φορά, η λειτουργία ήχου πατήµατος πλήκτρων
είναι ενεργοποιηµένη.
1. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας) έως
ότου το εικονίδιο ήχου
πατήµατος πλήκτρου αρχίσει να
αναβοσβήνει στην οθόνη.
Εµφανίζεται η τρέχουσα
κατάστασή του (ενεργοποιηµένο,
ON ή απενεργοποιηµένο, OFF).

Ελληνικά

∆ήλωση Συµµόρφωσης
Αυτή η δήλωση αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή/εισαγωγέα

Cobra Electronics Europe Limited 
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Iρλανδία

Ηµεροµηνία: Οκτώβριος 29, 2003

Η παρούσα πιστοποιεί ότι το προϊόν µε την ονοµασία
ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ: MT 725
(Ονοµασία προϊόντος)

πληροί τις βασικές απαιτήσεις περί προστασίας της Οδηγίας R & TTE
1999/5/ΕC για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των Κρατών Μελών
σχετικά µε Θέµατα Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων, Ηλεκτροµαγνητικής
Συµβατότητας (EMC) και Ασφάλειας Ηλεκτρικών Συσκευών. 
Η δήλωση ισχύει για όλα τα είδη που έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε
τα συνηµµένα τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της
Οδηγίας µέρος της οποίας αποτελεί η παρούσα δήλωση. 
Η αξιολόγηση της συµφωνίας του προϊόντος (τάξη 2.6) µε τις
απαιτήσεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις σύµφωνα µε το Άρθρο
3 R & TTE έγινε βάσει του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 1999/5/EC
και των παρακάτω προτύπων:
Φάσµατος 
Ραδιοσυχνοτήτων: EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)

(Προσδιορισµός διατάξεων/προτύπων)
EMC: EN 301 489-5 (07/2000)

(Προσδιορισµός διατάξεων/προτύπων)
Ασφάλειας 
Ηλεκτρικών Συσκευών: EN 60065: 1998

(Προσδιορισµός διατάξεων/προτύπων)
Έκθεση RF: EN 50371: 2002

(Προσδιορισµός διατάξεων/προτύπων)

∆ΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ MIKE KAVANAGH

Προαιρετικά Βοηθητικά
Εξαρτήµατα
Για παραγγελίες βοηθητικών
εξαρτηµάτων και πληροφορίες
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των
προϊόντων, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο.

PA-BC1  . . . . .Ανταλλακτικό κλιπ ζώνης
FA-BP  . . . . . .Επαναφορτιζόµενο πακέτο

µπαταριών NiMH
PA-CW  . . . . . .Ταχυφορτιστής τοίχου (βύσµα

CE 2-ακροδεκτών, 220 V, και
προσαρµογέας UK 3
ακροδεκτών, 240 V)

MA-SM  . . . . .Μεγάφωνο/Μικρόφωνο Lapel
(πέτου) 

MA-VOX . . . . .Μικρόφωνο/Μεγάφωνο µε
ακουστικά κεφαλής VOX

MA-EBM  . . . .Μικρόφωνο µε ακουστικό και
πλήκτρο PUSH TO TALK

Εγγύηση & 
Εξυπηρέτηση πελατών
Για πληροφορίες σχετικά µε την
εγγύηση και την εξυπηρέτηση
πελατών, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο.

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-
ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να
επιλέξετε ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
λειτουργίας ήχου πατήµατος
πλήκτρου.

3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση του
ήχου πατήµατος πλήκτρου που
επιθυµείτε, επιλέξτε ένα από τα
παρακάτω:
a. Πιέστε το πλήκτρο MODE

(Πρόγραµµα λειτουργίας)
για να καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και
να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

β. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να
καταχωρίσετε την καινούρια ρύθµιση και να
επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για δεκαπέντε (15)
δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούρια
ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα
ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Η ρύθµιση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί όταν κλείσετε
και ξανανοίξετε τον ποµποδέκτη. Όταν η λειτουργία
ήχου πατήµατος πλήκτρου είναι ενεργοποιηµένη, θα
εµφανιστεί στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.

∆∆..ΣΣ..,, ΠΠΡΡΟΟΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ ΒΒΟΟΗΗΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ,,
ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ && ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ ΠΠΕΕΛΛΑΑΤΤΩΩΝΝ

Επιλέξτε ήχο
πατήµατος πλήκτρου

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιών

PA-BC1

FA-BP

PA-CW

MA-SM

MA-VOX

MA-EBM
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Για χρήση σε χώρες της ΕΕ, υπόκειται στους
κατά τόπους νόµους και τις διατάξεις.
Το CEEL™ είναι εµπορικό σήµα της Cobra
Electronics Corporation, USA.
Το λογότυπο του φιδιού και το σήµα
microTALK® είναι σήµατα κατατεθέντα της
Cobra Electronics Corporation, USA.
©2003 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Iρλανδία
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