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Συνδέστε το φορτιστή με μια πρίζα του 
ηλεκτρικού δικτύου. Προσοχή μην αφήνετε τις 
μπαταρίες των συσκευών να φορτίζοντα για 
διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες. Το 
συνιστώμενο διάστημα φόρτισης των μπαταριών 
είναι 12 ώρες. 

Γενική φροντίδα της συσκευής 
Τα ΜΤ 800 έχουν κατασκευαστεί ώστε να 
προσφέρουν χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας 
αν τα μεταχειριστείτε σωστά. Οι υποδείξεις που 
ακολουθούν συνεισφέρουν σημαντικά στη 
λειτουργία των συσκευών, χωρίς προβλήματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: να χρησιμοποιείτε πάντα μόνο 
τον φορτιστή και τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες που συνοδεύουν τα ΜΤ 800. 

• Πάντα να μεταχειρίζεστε τις συσκευές με 
προσοχή. 
• Κρατάτε τις μακριά από σκόνη 

Κάθε ακροδέκτης του φορτιστή μπορεί να 
φορτίσει μόνο μια συσκευή. Η Cobra συνιστά 
οι συσκευές να είναι απενεργοποιημένες 
κατά τη διάρκεια της φόρτισης. ΠΟΤΕ ΜΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΑΠΛΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. 

• Ποτέ μην αφήνετε τις συσκευές σε υγρό 
περιβάλλον και μην επιτρέπετε να σας πέσουν 
στο νερό. 
• Αποφύγετε να τις εκθέτετε σε ακραίες 
συνθήκες θερμοκρασίας. 
 

 Φορτιστής και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του ΜΤ 
800 

Ελευθερώστε το κλιπ της 
ζώνης από την υποδοχή 
του και γυρίστε το προς τα 
πάνω. 

 
Για να ενεργοποιήσετε το 
ΜΤ800: 
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Πιέστε προς τα πάνω την 
«ασφάλεια» του 
καλύμματος των μπαταριών 

Πιέστε το κουμπί 
MODE/POWER εωσότου 
ακούσετε μια σειρά από 
ηχητικές ενδείξεις (τόνους)  
που δηλώνουν την ενεργοποίηση της συσκευής. 

Τοποθετήστε τις μπαταρίες 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στη τοποθέτηση τους με 
σωστή πολικότητα, όπως 
δείχνουν τα σημάδια στην 
υποδοχή τους. 

Το ΜΤ 800 είναι τώρα σε κατάσταση ακρόασης 
έτοιμο να δεχτεί ή να εκπέμψει κάποιο μήνυμα. 
Το ΜΤ 800 είναι πάντα σε κατάσταση ακρόασης 
εκτός από τις στιγμές που εκπέμπετε μήνυμα, 
καλείτε ή έχετε πιέσει το κουμπί MODE. 

 
Σημείωση: O εκτιμώμενος 
χρόνος φόρτισης για τις 
επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες είναι 12 ώρες. 

 
Για να απενεργοποιήσετε το ΜΤ 800: 
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί MODE/POWER 
  
Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες - όταν έρθει η 

ώρα να ανακυκλωθούν - πρέπει να εναποτεθούν 
σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης όπως 
υποδεικνύεται από τη τοπική νομοθεσία. 

Όταν οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί η 
αντίστοιχη ένδειξη θα 
αναβοσβήνει στην 
οθόνη της 
συσκευής. Αυτό 
σημαίνει πως οι 
μπαταρίες πρέπει να 
επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν με 
συμβατικές.  

Ποτέ δεν πρέπει να πετάτε μπαταρίες σε κάδους 
απορριμμάτων. 
Προσοχή: Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες στη 
φωτιά ή μην τις ακουμπάτε σε σημείο με υψηλή 
θερμοκρασία. Μπορεί να εκραγούν. 
 

 Φόρτιση των μπαταριών της συσκευής 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο οι μπαταρίες NiMH που 
συνοδεύουν τα ΜΤ 800 μπορεί να 
επαναφορτιστούν. 

 
Βεβαιωθείτε πως οι 
μπαταρίες έχουν 
τοποθετηθεί σωστά. 
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή 
στη τοποθέτηση τους με 
σωστή πολικότητα.  

 
Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας 
 
Αν δεν γίνει καμία 
εκπομπή για 10  
δευτερόλεπτα, το ΜΤ 
800 αυτόματα θα 
μεταβεί σε λειτουργία 
εξοικονόμησης 
μπαταρίας και η ένδειξη Power Saver θα 
εμφανιστεί στην οθόνη. Αυτός ο τρόπος 
λειτουργίας δεν αναιρεί την ικανότητα της 
συσκευής να δέχεται εισερχόμενα μηνύματα. 

Συνδέστε το στρογγυλό 
βύσμα του φορτιστή στην 
υποδοχή φόρτισης του 
ΜΤ800, υ υπάρχει στο 
επάνω μέρος του. Ο 
φορτιστής έχεις 2 ακροδέκτες γεγονός που σας 
επιτρέπει να φορτίζεται 2 συσκευές ΜΤ 800 
ταυτόχρονα. 



 
 
Επικοινωνία  
1. Πιέστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί  TALK.  
2. Με το μικρόφωνο σε 
απόσταση 5cm από το στόμα 
σας μιλήστε με κανονική ένταση 
φωνής.  
3. Αφήστε το κουμπί TALK 
όταν τελειώσετε το μήνυμα 
σας και περιμένετε για 
απάντηση. 
 
Σημείωση: Kαι οι δύο 
συσκευές ΜΤ 800 πρέπει να είναι συντονισμέν
στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο 
κωδικό επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία) προκειμένου να είναι δυνατή
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α το κουμπί 

 των κουμπιών. 

ει 

ς 

 
ονίδιο θα εμφανίζεται στην οθόνη 
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Ακρόαση απάντησης 
Αφήστε το κουμπί TALK για να έχετε τη 
δυνατότητα να
μήνυμα σας. 
Το ΜΤ 800 είναι πάντα
κατάσταση ακρόασης 
εκτός από τις στιγμές που 
εκπέμπετε μήνυμα, καλε
ή έχτε πι
M
 
Ρύθμιση 
έντασης 
Πιέστε τα βέλη που 
υπάρχουν στο κουμπί 
VOLUME προκειμένου να 
αυξομειώσετε την έντ
του ήχου. Μια διπλή 
ηχητική ένδειξη  (μπιπ
ακούγεται όταν έχετε 
φτάσει στην ελάχιστη (1)
στη μέγιστη (8) στάθμ
τη
 
Κουμπί εκπομπής-κλήσης
Πιέζοντας και αφήνοντας το 
κουμπί CALL  στο δέκ
δεύτερου ΜΤ 800 θα 
ακουστεί ένας ήχος κλή
(κουδούνισμα) που θα 
κρατήσει 2 δευτερόλεπτα. ∆εν μπορείτε να
λάβετε καμία εκπομπ
α
 
Σημείωση: Kαι οι δύο συσκευές ΜΤ 800 πρέπ
να είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και
χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό ιδιωτική
επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία) προκειμένου να
ε

 
 
Επιλογή καναλ
Mε τη συσκευή 
ενεργοποιημένη μπορείτε να  
επιλέξετε οποιοδήποτε από 
8 κανάλια εκπομπής λή
μέσω του κουμπιού ▲ 
CHANNEL ▼. Πιέζοντας 
παρατεταμένα το κουμπί ▲
CHANNEL ▼ αυξάνετα
τ
 
Σημείωση: Kαι οι δύο 
συσκευές ΜΤ 800 πρέπει να 
είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και να
χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό ιδιωτική
επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία) προκειμένου να
ε
 
Λειτουργία “κλειδώματος” λειτουργιών 
Το κουμπί LOCK κλειδώνει” τη λειτουργία των 
κουμπιών αλλαγής καναλιών ▲ CHANNEL 
επιλογής τρόπου λειτουργίας MODE και 
ενεργοποίησης POWER προκειμένου να
αποφύγετε τη 
λ
 
1. Για να χρη
κλειδώματος: 
2. Πιέστε και κρατήστε 
πατημένο τουλάχιστον για 
2 δευτερόλεπτ
LOCK για να 
ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία κλειδώματος
3. Μια διπλή ηχητική 
ένδειξη (μπιπ) δηλών
την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της 
λειτουργίας κλειδώματο
των κουμπιών. Όταν η 
λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη το
αντίστοιχο εικ
τ
 
Φ
 
Πιέστε και αφήσ
RANGE για να 
ενεργοποιηθεί ο φω
της οθόνης για 10 

 LIGHT/MAX 

δ
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Φίλτρο παρασίτων (SQUELCH)–μέγιστη 
μβέλεια 

 
τα 

 

 

ε τη μεγαλύτερη δυνατή 
μβέλεια επικοινωνίας. 

ρινά τη

 (5) δευτερόλεπτα

α 
π) 

ία του 

πενεργοποιήσει τη λειτουργία Squelch). 
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ια σχετικές οδηγίες). 
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 το ακουστικό στο 

 

 
 

5cm από το 

το κουμπί για να 
ιλήσετε.  

 
υς με 

σκευής η σειρά εμφάνιση τους 

ικοινωνίας CTCSS 

οί ιδιωτικής επικοινωνίας DCS 

σης μέσω φωνής 

 ενεργοποίησης λειτουργίας μέσω 

λιών 

ός κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας 

ισμός κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας 

 
απενεργοποίηση λειτουργίας 

ε
 
Τα ΜΤ 800 είναι εξοπλισμένα με λειτουργία 
αυτόματου φίλτρου παρασίτων (Auto Squelch) το
οποίο αυτόματα φιλτράρει τα αδύναμα σήμα
και το ηλεκτρονικό θόρυβο. Αυτό το φίλτρο
μειώνει τη μέγιστη ευαισθησία του δέκτη. 
Προσωρινά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Auto Squelch και να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία μέγιστης ευαισθησίας λήψης 
προκειμένου να πετύχετ
ε
 
Για να απενεργοποιήσετε προσω  

 
1.

λειτουργία Auto Squelch:  
Πιέστε για τουλάχιστον πέντε
το κουμπί LIGHT/MAX 
RANGE. Μόλις ακούσετε έν
διπλό ηχητικό τόνο (μπι
έχετε ενεργοποιήσει τη 
μέγιστη ευαισθησ
δέκτη (και έχετε 

 
στ

α
 
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
μέγιστης εμ
Squelch): 
Πιέστε για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα 
το κουμπί LIGHT/MAX RANGE. Μόλι
ένα διπλό ηχητικό τόνο (μπιπ) έχετε 
ενεργοποιήσει τη μέγιστη ευαισθησία του δέκτη
(και έχετε α
S
 
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
μέγιστης εμ
S
 
Πιέστε το κουμπί LIGHT/MA
κ
 
Εμβέλεια των ΜΤ 800 
Η εμβέλεια των ΜΤ 800 
αγγίζει τα 5 χιλιόμετρα 
χώρο χωρίς φυσικά ή 
τεχνητά εμπόδια (π.χ 
κτίρια, βουνά κλπ). Η 
εμβέλεια τους διαφέρει 
ανάλογα με τις συνθήκες και την διαμόρφωση 
του εδάφους. Η ύπαρξη κτιρίων μεταξύ των δ
συσκευών, φυσικών εμποδίων, βουνών κλπ 
μειώνει την εμβέλεια τους. Αν θέλετε να έχ
μέγιστη δυνατή εμβέλεια πρέπει να έχετε 
απενεργοποιημένη την αυτόματη λειτουργία 
Squelch (∆είτε στις πρ
γ
 
 

 
 
Χρήση εξωτερ
(Hands Free) 
Στο ΜΤ 800 μπορεί 
προσαρμοστεί 
εξωτερικό σετ 
μικροφώνου-ακουστικού 
που σας διευκολύνει ώστε
να μην χρειάζεται να 
κρατάτε την ίδια τη συσκευή για να 
επικοινωνείτε. Για να συνδέσετε το σετ 
εξωτερικού μικροφώνου-ακουστικού ανοίξτε το 
ελαστικό καπάκι με την ένδειξη CHRG σ
τ

 Συνδέστε το hands free 
ην αντίστοιχη υποδοχή.  

2. Βάλτε
αυτί σας. 
3. Στερεώστε το 
μικρόφωνο με το κλιπ που
έχει στη μπλούζα ή το 
πουκάμισο σας έτσι ώστε το
μικρόφωνο να απέχει από
7.5cm έως 1
στόμα σας. 
4. Πιέστε 
μ
 
 
 
Περιήγηση στους τρόπους 
λειτουργίας της συσκευής (Mode) 
Όταν περιηγείστε στους τρόπους λειτουργίας του
ΜΤ 800 μπορείτε να επιλέξετε τους τρόπο
τους οποίους επιθυμείτε να λειτουργεί η 
συσκευή. Κάθε φορά που περιηγείστε στις 
λειτουργίες της συ
είναι η ακόλουθη 
CTCSS Privacy Codes 
Κωδικοί ιδιωτικής επ
DCS Privacy codes 
Κωδικ
VOX 
Λειτουργία ενεργοποίη
VOX Sensitivity level 
Ρύθμιση
φωνής 
Set ▲ CHANNEL ▼ scan 
Καθορισμός σάρωσης κανα
Set CTCSS Privacy Codes 
Καθορισμ
CTCSS 
Set DCS Privacy Codes 
Καθορ
DCS 
Dual Watch Location & Dual Watch On/Off 
Λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών &
ενεργοποίηση 
Baby Monitor 
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Λειτουργία παρακολούθησης μωρού 

η απενεργοποίηση λειτουργίας 

 ηχητικών 
νων όταν πιέζετε ένα κουμπί. 

ι 

 

ου χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι επικοινωνίας. 

ποιο 

ι 

ι ο 
ιος κωδικός CTCSS 

ενός κωδικού 

σό
 οθόνη. 

δειξης 

 ένδειξη OFF 

η) ή ένα 

ήνει κάτω από την 

υμπί 
αλλάξετε το 

υμείτε έχετε μια από τις 

 και να προχωρήσετε σε 

μη 
 η συσκευή σε 

 

ύθμιση και η συσκευή να περάσει σε 
ατάσταση ακρόασης 

ι

 
ου σας 

όμενα μηνύματα από 
λλους χρήστες που χρησιμοποιούν το ίδιο 

νίας. 

 

S. 
ε κάθε κανάλι αποθηκεύετε ο τελευταίος 

ύ 

ιστεί στην οθόνη. 
 ένδειξης

που θα 
ό 

υμπί επιλογής 
ό 

ιέζοντας το 
ουμπί επιλογής καναλιών μπορείτε να αλλάξετε 

ς ιδιωτικής 
ό 

ODE για να σώσετε στη 

CK για σώσετε στη μνήμη 
υή σε 

 αποθηκευτεί η νέα 
ύθμιση και η συσκευή να περάσει σε 
ατάσταση ακρόασης 

Call Tones 
Τόνοι κλήσης 
Roger Beep On/Off 
Ενεργοποίησ
Roger Beep 
Keystroke tones On / Off 
Ενεργοποίηση απενεργοποίησης
τό
 
Κωδικοί ιδιωτικής επικοι
To σύστημα CTCSS είνα
ένα εξελιγμένο σύστημα 
κωδικοποίησης που σας 
επιτρέπει να επιλέξετε ένα
από του 38 διαθέσιμους 
κωδικούς για να μειώσετε 
τα εισερχόμενα μηνύματα από άλλους χρήστες 

νωνίας CTCSS 

π
 
Σημείωση: Αν 
χρησιμοποιείτε κά
κωδικό ιδιωτικής 
επικοινωνίας και στις δύο 
συσκευές ΜΤ 800 πρέπε
να έχει επιλεχθεί το ίδιο 
κανάλι επικοινωνίας κα
ίδ
 
Επιλογή 
CTCSS  
1. Μετά την επιλογή 
ενός καναλιού πιέστε 
επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εω
ένδειξη CTCSS εμφανιστεί στην
Επιπρόσθετα της έν
κάτω από αυτή θα 
εμφανιστεί η
(όταν είναι 
απενεργοποιημέν
νούμερο που θα 
αναβοσβ

του η 

Επιλογή ενός κωδικο
DCS  
1. Μετά την επιλογή 
ενός καναλιού πιέστε 
επαναλαμβανόμενα το 
κουμπί MODE εωσότου 
η ένδειξη DCS εμφαν
Επιπρόσθετα της
εμφανιστεί η ένδειξη 
OFF (όταν είναι 
απενεργοποιημένη) ή 
ένα νούμερο 

ένδειξη. 
2. Αν εμφανίζεται η ένδειξη OFF πιέστε το 
κουμπί επιλογής καναλιών προκειμένου να 
επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας. 
Αν εμφανίζεται ένας αριθμός πιέζοντας το κο
επιλογής καναλιών μπορείτε να 
κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας. 
Όταν εμφανιστεί ο κωδικός ιδιωτικής 
επικοινωνίας που επιθ
ακόλουθες επιλογές: 
Ι. Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη 
μνήμη τη νέα ρύθμιση
μια άλλη λειτουργία. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί LOCK για σώσετε στη μνή
τη νέα ρύθμιση και να περάσει
κατάσταση ακρόασης 
ΙΙΙ. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 
δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα

ρ
κ
 
 
Κωδικοί ιδιωτικής επικο
To σύστημα DCS είναι 
ένα εξελιγμένο σύστημα
κωδικοποίησης π
επιτρέπει να επιλέξετε 
έναν από του 83 
διαθέσιμους κωδικούς για 
να μειώσετε τα εισερχ

νωνίας DCS 

ά
κανάλι επικοινω
 
Σημείωση: Αν 
χρησιμοποιείτε κάποιο 
κωδικό ιδιωτικής 
επικοινωνίας και στις δύο
συσκευές ΜΤ 800 πρέπει 
να έχει επιλεχθεί το ίδιο 
κανάλι επικοινωνίας και ο ίδιος κωδικός DC
Σ
κωδικός DCS που έχετε ε
 

πιλέξει για αυτό. 

 κάτω από αυτή θα 

αναβοσβήνει κάτω απ
την ένδειξη. 
2. Αν εμφανίζεται η 
ένδειξη OFF πιέστε το κο
καναλιών προκειμένου να επιλέξετε έναν κωδικ
ιδιωτικής επικοινωνίας. 
3. Αν εμφανίζεται ένας αριθμός π
κ
το κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας. 
 
Όταν εμφανιστεί ο κωδικό
επικοινωνίας DCS που επιθυμείτε έχετε μια απ
τις ακόλουθες επιλογές: 
Ι. Πιέστε το κουμπί M
μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε 
μια άλλη λειτουργία. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί LO
τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκε
κατάσταση ακρόασης 
ΙΙΙ. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 
δευτερόλεπτα ώστε να
ρ
κ
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Εκπομπή ενεργοποιούμενη από τη φων
(VOX) 
Στη λειτουργία VOX τα ΜΤ 80
χρησιμοποιηθούν σαν 
συσκευές hands free
εκπέμπουν αυτόματα όταν 
μιλάτε. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ευαισθησία 
της λειτουργίας ώστε να 
ενεργοποιείται με τη φωνή σα

ή 

 και να 

ς και να 
ποφεύγετε την διέγερση της 

 VOX 
ει στην 

τής της 
 εμφα

 
 για 

ιήσετε ή 

3. ταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία VΟΧ έχετε 

ODE για να σώσετε στη 

CK για σώσετε στη μνήμη 
υή σε 

αποθηκευτεί η νέα 
ύθμιση και η συσκευή να περάσει σε 

της

 
  

 

 
αι ο 

 

μιση 
που  έχετε μια από τις 
ακόλουθες επιλογές: 

 και να προχωρήσετε σε 

μη 
 η συσκευή σε 

 
να περάσει σε 

ατάσταση ακρόασης. 

τότητα να ανιχνεύουν 
υτόματα τα κανάλια 1-8 

νοεί 

 ανίχνευσης 
ων καναλιών. 

νευσης των 

ν να

άρωσης ανίχνευση 

ιο 

α και στη συνέχεια θα 

άρωσης αν 

ευή θα επανέλθει σε 
ανονική λειτουργία. 

αν 
μπεται 

ισμένο 
ει σε 

 να 
υνεχιστεί η σάρωση των καναλιών. 

ς 

 

0 μπορεί να 

α εκπομπής από το 
θόρυβο του περιβάλλοντος. 
 
1. Πιέστε το κουμπί MODE 
εωσότου το εικονίδιο
αρχίσει να αναβοσβήν
οθόνη. Η τρέχουσα 
κατάσταση αυ
λειτουργίας (Οn / Off) θα
στην οθόνη.  
2. Χρησιμοποιήστε το
κουμπί ▲ CHANNEL ▼
να ενεργοπο

νίζεται και αυτή 

απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία. 

Ό
μια από τις ακόλουθες επιλογές: 

 
Ι. Πιέστε το κουμπί M
μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε 
μια άλλη λειτουργία. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί LO
τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκε
κατάσταση ακρόασης 
ΙΙΙ. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 
δευτερόλεπτα ώστε να 
ρ
κατάσταση ακρόασης 
 
Ρύθμιση της ευαισθησίας 
VOX: 
1. Πιέστε το κουμπί VOX
εωσότου το εικονίδιο VOX
αρχίσει να αναβοσβήνει 
στην οθόνη. Η τρέχουσα 
ρύθμιση ευαισθησίας θα 
εμφανίζεται (με το γράμμα L
και ένα αριθμό) κάτω από 
την ένδειξη λειτουργίας. Ο 
αριθμός 5 αντιστοιχεί στην

 λειτουργίας 

υψηλότερη ευαισθησία κ
αριθμός 1 στη μικρότερη. 
2. Χρησιμοποιήστε το 
κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για
να αλλάξετε τη ρύθμιση. 
Όταν επιτύχετε τη ρύθ

 θέλετε

 
Ι. Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη 
μνήμη τη νέα ρύθμιση
μια άλλη λειτουργία. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί LOCK για σώσετε στη μνή
τη νέα ρύθμιση και να περάσει
κατάσταση ακρόασης 
ΙΙΙ. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 15 
δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα
ρύθμιση και η συσκευή 
κ
 
 
Σάρωση καναλιών 
Τα ΜΤ 800 έχουν τη δυνα
α
 
Σημείωση: H συσκευή αγ
τους κωδικούς ιδιωτικής 
επικοινωνίας CTCSS και DCS 
κατά τη διάρκεια
τ
 
Για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ανίχ
καναλιών: 
Πιέστε το κουμπί MODE 
εωσότου το εικονίδιο Scan και ο 
αριθμός του καναλιού αρχίσου  
αναβοσβήνουν στην οθόνη.  
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ 
CHANNEL ▼ για να ξεκινήσει η 
λειτουργία σ
καναλιών.  
Το εικονίδιο Scan θα συνεχίσει 
να αναβοσβήνει όσο διαρκεί η λειτουργία 
ανίχνευσης. Αν εντοπιστεί εκπομπή σε κάπο
κανάλι η συσκευή θα παραμείνει σε αυτό το 
κανάλι για 10 δευτερόλεπτ
συνεχίσει την ανίχνευση.  
Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία σ
δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 
δευτερόλεπτα η συσκ
κ
 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης ότ
εντοπιστεί ένα κανάλι στο οποίο εκπέ
σήμα  έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 
Ι. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να 
επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά την 
επικοινωνία το ΜΤ 800 θα μείνει συντον
σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψ
κατάσταση αναμονής-ακρόασης. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για
σ
 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωση
όταν δεν εντοπίζεται κάποιο κανάλι που 
εκπέμπει σήμα έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 
Ι. Πιέστε το κουμπί TALK για να επικοινωνήσετε
στο κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η 
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λειτουργία σάρωσης καναλιών (ή στο τελευταίο 
κανάλι που είχατε μιλήσει κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας σάρωσης). Μόλις τελειώσετ
εκπομπή η συσκευή θα

 
ε την 

 επιστρέψει σε 

α 

ίο 
τά τη 

ιάρκεια της λειτουργίας σάρωσης. 

 
ης 

ατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης. 

 κωδικών ιδιωτικής επικοινωνία

έως το38) 
ταν έχετε επιλέξει ένα κανάλι. 

 λειτ
 των κωδικών 

ανάλι 

τα οι 
SS.  

α 
λιού. 

H

 
ου αρχικά είχατε επιλέξει. 

νισμένη σε αυτό το 
τότητες που 

 την 
υντονισμένο 

 
ί 

ς-ακρόασης 
το κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η 

σει αυτόματα όλους 
ους κωδικούς DCS (από το  

 
γία αυτόματης  

υμπί 
λι 

ε να 
τόματα οι 

ίπλα 
. 

εκινήσει η σάρωση των  
ωδικών DCS στο κανάλι 

ι 

εί μια εκπομπή. Η 
υσκευή θα μείνει συντονισμένη σε αυτό το 

τότητες που 

. Μετά την 
ο 

ε 
ατάσταση αναμονής-ακρόασης. 

α γυρίσει 
υτόματα σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης 
το κανάλι που είχατε επιλέξει πριν ξεκινήσει η 

κατάσταση αναμονής. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί MODE για να καθορίσετε έν
κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας στο κανάλι που 
ήταν η συσκευή συντονισμένη πριν ξεκινήσει η 
λειτουργία σάρωσης καναλιών ή στο τελευτα
κανάλι στο οποίο λάβατε ένα σήμα κα
δ
 
ΙΙΙ. Πιέστε το κουμπί LOCK για να επιστρέψετε σε
κατάσταση κανονικής λειτουργίας – ακρόασ
είτε στο κανάλι που ήταν συντονισμένοι η 
συσκευή πριν τη λειτουργία σάρωσης είτε στο 
τελευταίο κανάλι που ανίχνευση σήμα η συσκευή 

ς 

σάρωσης των κωδικών 
DCS: 
1. Επιλέξτε με το κο
▲ CHANNEL ▼ το κανά
στο οποίο θέλετ

κ
 
Σάρωση
CTCSS 
Το ΜΤ 800 μπορεί να σαρώσει αυτόματα όλου
τους κωδικούς CTCSS (από το 01 

ς 

  

σαρωθούν αυ
κωδικοί DCS.  
2. Πιέστε 
επαναλαμβανόμενα το 
κουμπί MODE  εωσότου 
εμφανιστεί το εικονίδιο 

ό
 
Για να ενεργοποιήσετε τη
σάρωσης

ουργία αυτόματης

CTCSS: 
1. Επιλέξτε με το κουμπί 
▲ CHANNEL ▼ το κ
στο οποίο θέλετε να 
σαρωθούν αυτόμα
κωδικοί CTC
2. Πιέστε 
επαναλαμβανόμενα το 
κουμπί MODE  εωσότου 
εμφανιστεί το εικονίδιο 
SCAN και ένας αριθμός 
(μικρός σε μέγεθος) δίπλ
στην ένδειξη του κανα
3. Πιέστε το κουμπί ▲ C
ξεκινήσει η σάρωση των  
κωδικών CTCSS στο κανάλι

ANNEL ▼ για να 

π
 
 
Το εικονίδιο SCAN θα 
συνεχίσει να εμφανίζεται όση ώρα είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης των 
κωδικών CTCSS. Η σάρωση θα σταματήσει 
μόλις ανιχνευθεί μια εκπομπή.  
Η συσκευή θα μείνει συντο
κανάλι για 10 δευτερόλεπτα. Οι δυνα
έχετε είναι οι ακόλουθες  
Ι. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να 
επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά
επικοινωνία το ΜΤ 800 θα μείνει σ
σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε 
κατάσταση αναμονής-ακρόασης. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να 
συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών. 

Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία σάρωσης
κωδικών CTCSS αν δεν πιέσετε κανένα κουμπ
για 15 δευτερόλεπτα η συσκευή θα γυρίσει 
αυτόματα σε κατάσταση αναμονή
σ
λειτουργία αυτόματης σάρωσης. 
 
Σάρωση κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας 
DCS 
Το ΜΤ 800 μπορεί να σαρώ
τ  01 έως το 83) όταν
έχετε επιλέξει ένα κανάλι. 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουρ

SCAN και ένας αριθμός  
(μικρός σε μέγεθος) δ
στην ένδειξη του καναλιού
3. Πιέστε το κουμπί ▲ 
CHANNEL ▼ για να 
ξ
κ
που αρχικά είχατε επιλέξει. 
 
 
Το εικονίδιο SCAN θα συνεχίσει να εμφανίζετα
όση ώρα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
σάρωσης των κωδικών DCS. Η σάρωση θα 
σταματήσει μόλις ανιχνευθ
σ
κανάλι για 10 δευτερόλεπτα. Οι δυνα
έχετε είναι οι ακόλουθες  
 
Ι. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να 
επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι
επικοινωνία το ΜΤ 800 θα μείνει συντονισμέν
σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σ
κ
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να 
συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών. 
 
Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία σάρωσης 
κωδικών CTCSS αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί 
για 15 δευτερόλεπτα η συσκευή θ
α
σ
λειτουργία αυτόματης σάρωσης. 
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Λειτουργία παρακολούθησης δύο καναλιών 
(Dual Watch) 
Μέσω της λειτουργίας Dual Watch μπορείτε να 
παρακολουθείτε ταυτόχρονα δυο κανάλια. 
Κανάλι Dual Watch 1 είναι πάντα το κανάλι (και
οι κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS και 
DCS) που έχετε επιλέξει στο δέκτη του ΜΤ 80
Κανάλι D

 

0  
 
 

ν

ual Watch 2 είναι ένα κανάλι που θα
αθορίσετε και θα αποθηκευτεί στη μνήμη της

 τη

ια να προγραμματίσετε ή 

 

 
ικονίδιο DW στην οθόνη.  

ε
πιλέξετε ένα κανάλι  

ρησιμοποιήστε το κουμπί 

 
). 

ιθυμητό 

NEL ▼ για 
κανάλι (1 έως 8). 

 να
λιού. ί 

 κανα

στε το κουμπί 

CS (1-83) 

τε 

 
 

υ 2  καναλιού που θα παρακολουθείτε κατά τη 
ειτουργία DUAL WATCH δεν πατήσετε κανένα 

ία ακρόασης του καναλιού 1.  

al 

ημείωση: Για να μπορείτε 

ς 

υχνότητα του οποίου θα 

νο 
C

υτόν
να το 

 οθόνη το εικονίδιο DW 

ημείωση: Ενώ καθορίζετε τη 
ν 

εί 

 
α είναι ρυθμισμένα 

το ίδιο κανάλι και θα χρησιμοποιούν τους ίδιους 

 χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις 
υαισθησίας που έχουν οριστεί και στην 

ίησης της εκπομπής μέσω της φωνής 
χθεί

 

ιήσετε τη 

αμβανόμενα το 
 το 

ήνει. 

ff θα  
το 

NNEL ▼  
ια να αλλάξετε τη 

κ
συσκευής. Αυτό το κανάλι θ
φορά που ενεργοποιείται
Watch. 
 

α ενεργοποιείτε
 λειτουργία Dual 

 κάθε αναφέρεται προηγουμένως. 
 
1. Επιλέξτε το 1ο κανάλι τη 

Γ
να αλλάξετε το  δεύτερο 
κανάλι κατά τη λειτουργία
Dual Watch. 
 
Πιέστε το κουμπί MODE 
εωσότου εμφανιστεί το
ε
Το εικονίδιο θα 
αναβοσβήνει μαζί με τον 
αριθμό του καναλιού. 
 
∆ιαλέξτε μια από τις ακόλουθ
Α) Ε

ς ενέργειες: 

Χ
▲ CHANNEL ▼ για να 
επιλέξετε ένα κανάλι (1 έως
8
 
Β) Καθορίστε ένα κανάλι και τον επ
κωδικό CTCSS ή DCS. 
 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHAN
να επιλέξετε ένα 
Πιέστε το κουμπί MODE για
κωδικό CTCSS του κανα
δίπλα στον αριθμό του
αναβοσβήνουν. 
Χρησιμοποιή

 ρυθμίσετε το 
Οι μικροί αριθμο

λιού θα 

▲ CHANNEL ▼ για να 
επιλέξετε ένα κωδικό 
CTCSS (1-38) ή ένα κωδικό 
D
Πιέστε το κουμπί LOCK για να περάσετε στη  
μνήμη το 2o  κανάλι που θα παρακολουθεί
κατά τη λειτουργία DUAL WATCH 
 
Σημείωση: Για να τερματίσετε τη λειτουργία 
DUAL WATCH και να προχωρήσετε στον 
επόμενο διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας πιέστε το
κουμπί MODE. Αν κατά τη διάρκεια καθορισμού

ουτο
λ
κουμπί η συσκευή θα επανέλθει σε κανονική 
λειτουργ
 
 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Du
Watch 
 
Σ
α ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Dual Watch θα 
πρέπει να έχετε 
προγραμματίσει το 2ο κανάλι 
παρακολούθησης όπω

σ
παρακολουθείτε για τυχόν 
εκπομπές. (Αν στο συγκεκριμέ
επιθυμείτε και κάποιο κωδικό CT
πρέπει να τον επιλέξετε και α
2. Πιέστε επαναλαμβανόμε
εωσότου εμφανιστεί στην

κανάλι 
SS ή DCS θα 

).  
κουμπί Mode 

και αναβοσβήνει η ένδειξη καναλιού. 
 
Σ
λειτουργία Dual Watch αν δε
πατήσετε κανένα κουμπί για 15 
δευτερόλεπτα το ΜΤ 800 θα 
επιστρέψει σε κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας. 
3. Πιέστε το κουμπί Lock για να ενεργοποιηθ
η λειτουργία Dual Watch. 
 
Λειτουργία Baby Monitor 
Με τη λειτουργία Baby Monitor μπορείτε να 
ακούτε το μωρό σας που βρίσκετε σε ένα άλλο
δωμάτιο (τα δύο ΜΤ 800 θ
σ
κωδικούς ιδιωτικής επικοινωνίας. Σε αυτή τη 
λειτουργία
ε
ενεργοπο
(VOX). Αν δεν έχει επιλε
ευαισθησίας αυτόματα θα ε
ρύθμιση ευαισθησίας (5).
 
Για να ενεργοπο
Monitor: 
 
1 Πιέστε 
επαναλ

 καμία ρύθμιση 
πιλεχθεί η μέγιστη 

λειτουργία Baby 

κουμπί Mode  εωσότου
εικονίδιο με το μωρό 
αρχίσει να αναβοσβ
Η ένδειξη πως η 
λειτουργία είναι 
απενεργοποιημένη O
φαίνεται κάτω από 
μωρό. 
2. Χρησιμοποιήστε το 
κουμπί ▲ CHA
γ
ρύθμιση σε Οn. 
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3. Πιέστε το κουμπί Lock 
για να εισάγετε την  
ενεργοποίηση της 

ημείωση: Πιέζοντας το 

πόμενο τρόπο 

ε κανένα κουμπί για 15 
 θα 

υσκευή θα 
. 

ν ίδιο 
ωδικό ιδιωτικής συνομιλίας προκειμένου να 

r. 

Πιέστε το κουμπί TALK η συσκευή θα 

ουργ
 

ε

σης

ιλέξετε μεταξύ

 
να 

ου 
μφανιστεί το εικονίδιο C και 
 τρέχουσα ρύθμιση τόνου 
 έως 10) εμφανιστούν 

ια 2 
ευτερόλεπτα.  
ρησιμοποιήστε το κουμπί 

εί 
ση και να προχωρήσετε 

θμιση και 
ανονικό τρόπο 

ειτουργίας 

ς εκπομπής 
ήψης(Roger Beep) 

τα

 που λαμβάνε
 έχετε τελειώ  

 

ς. 

ger Beep: 

 ΜΤ 
 

νεργοποιημένη. 

υ το 

ιήσετε (Οn) ή απ

κευτεί στη 
νήμη η νέα ρύθμιση και να 

 συσκευή θα επιστρέψει σε 
ανονικό τρόπο λειτουργίας. 
Ι. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 
ευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και 

 ανακαλείται κάθε 
. Όταν το 

ται στη οθόνη η 
 ηχητικού τόνου ROGER BEEP είναι 

νεργοποιημένη. 

 

λειτουργίας και η συσκευή 
να εισέλθει σε λειτουργία 
Baby Monitor. 
 
Σ
κουμπί MODE η  
λειτουργία Baby Monitor 
θα απενεργοποιηθεί και η 
συσκευή θα περάσει στον 
ε
λειτουργίας. 
Αν δεν πιέσετ
δευτερόλεπτα η λειτουργία Baby Monitor
θεωρηθεί απενεργοποιημένη και η σ
περάσει σε κανονική λειτουργία ακρόασης
 
Και τα 2 ΜΤ 800 θα πρέπει να έχουν συντονιστεί 
στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν το
κ
είναι δυνατή η λειτουργία Baby Monito
 
Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία Baby 
Monitor: 
Ι. 
επιστρέψει σε κανονική λειτουργία. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί Lock η συ
επιστρέψει σε κανονική λειτ
ΙΙΙ. Πιέστε ο κουμπί MODE για
επόμενο διαθέσιμο τρόπο λ
 
Ρύθμιση του τόνου κλή
 
Μπορείτε να επ
τόνων κλίσης. 

σκευή θα 
ία ακρόασης. 

 να περάσετε στον
ιτουργίας. 

 (CALL) 

 10 διαφορετικών 

 
Για να αλλάξετε το τόνο
1 Πιέστε επαναλαμβανόμε
το κουμπί Mode εωσότ

κλήσης: 

ε
η
(1
στην οθόνη. Ο ήχος της 
τρέχουσας κλήσης θα 
ακουστεί γ
δ
Χ
▲ CHANNEL ▼ για να 
αλλάξετε και να ακούσετε 
τους τόνους κλήσης.  
 
 
 
Όταν ακούσετε τον τόνο 
κλήσης που επιθυμείτε έχετε τις ακόλουθες 
επιλογές: 
 
 

Ι. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτ
στη μνήμη η νέα ρύθμι
στην επόμενη λειτουργία. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί LOCK για να σώσετε στη 
μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα 
επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας. 
ΙΙΙ. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 
δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύ
η συσκευή θα επιστρέψει σε κ
λ
 
Ηχητικοί τόνοι επιβεβαίωση
λ
Το ΜΤ 800 έχει τη δυνατότη
ηχητικό τόνο κάθε φορά που 
TALK έτσι αυτός
καταλαβαίνει πως

 να εκπέμπει ένα 
αφήνετε το κουμπί 
ι το σήμα θα 
σει το μήνυμα σας

μιλήσει. Αυτή η και πως είναι η σειρά του να
λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή 
απενεργοποιηθεί από εσά
 
Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Ro
 
Όταν ενεργοποιείτε το
800 για πρώτη φορά αυτή η
λειτουργία είναι 
ε
Πιέστε επαναλαμβανόμενα 
το κουμπί ΜΟDE εωσότο
αρχίσει να αναβοσβήνει.  
Χρησιμοποιήστε τo κουμπί ▲
να ενεργοπο

εικονίδιο Rog 

 CHANNEL ▼ για 
ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία (Οff).  
Όταν έχετε επιλέξει τον 
επιθυμητό τρόπο της 
λειτουργίας έχετε μια από 
τις ακόλουθες επιλογές:  
 
Ι. Πιέστε το κουμπί MODE 
για να αποθη
μ
προχωρήσετε στην επόμενη 
λειτουργία. 
ΙΙ. Πιέστε το κουμπί LOCK 
για να σώσετε στη μνήμη τη 
νέα ρύθμιση και η
κ
ΙΙ
δ
η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο 
λειτουργίας 
 
H ρύθμιση που επιλέξατε τα
φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή
εικονίδιο ROG εμφανίζε
λειτουργία
ε
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νεργοποιημένη η συσκευή θα 

ετε μια 

ιήσετε ή απενεργοποιήσετε 
υτή τη λειτουργία: 

Τ 800 
ι ενεργο

να το 
ωσότου το εικονίδιο με τη νότα

 
απενεργοποιήσετε τη 

χετε μια από τις 

  
 νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε 

την επόμενη λειτουργία. 

Ι. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 15 
ευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και 
 συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο 
ειτουργίας 

 ρύθμιση που επιλέξατε Θα ανακαλείται κάθε 
ορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Όταν το 
ικονίδιο με τη νότα εμφανίζεται στη οθόνη η 
ειτουργία ηχητικής ένδειξης πατήματος 
ουμπιού είναι ενεργοποιημένη. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Ηχητική ένδειξη με το πάτημα ενός κουμπιού
Όταν αυτή η λειτουργία είναι  

 ε
 εκπέμπει ένα ηχητικό τόνο 

κάθε φορά που πατάτε ένα 
κουμπί ή αλλάζ

 
 
 ρύθμιση. 

 
Για να ενεργοπο

 
 
 α
 Όταν ενεργοποιείτε το Μ

αυτή η λειτουργία είνα
 
Πιέστε επαναλαμβανόμε

για πρώτη φορά 
ποιημένη. 

κουμπί ΜΟDE 
  αρχίσει να 

 
 
 
 ε
 αναβοσβήνει.  

Χρησιμοποιήστε τo κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για
να ενεργοποιήσετε (Οn) ή 

 
 
 λειτουργία (Οff).  

 
Όταν έχετε επιλέξει τον 
επιθυμητό τρόπο της 
λειτουργίας έ

 
 

ακόλουθες επιλογές:  
 
Ι. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί
στη μνήμη η

 
 
 
 
 
 
 σ
 ΙΙ. Πιέστε το κουμπί LOCK για 

να σώσετε στη μνήμη τη νέα 
ρύθμιση και η συσκευή θα 
επιστρέψει σε κανονικό τρόπο 
λειτουργίας. 

 
 
 
 
 ΙΙ
 δ

η  
λ  
  
H  
φ  
ε  
λ  
κ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


