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Σχήµα 1: Χειριστήρια κουµπιά και ρυθµιστικά του MR F77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2: Πίσω όψη του MR F77           
 

Συνδέσεις εξόδου 
GPS και ειδοποίησης 

Κουµπί εκποµπής σήµατος κινδύνου 
DSC (κάτω από το κόκκινο ελατηριωτό 
κάλυµµα) 

Βύσµα σύνδεσης 
κεραίας 

Συνδέσεις εισόδου 
GPS 

Σύνδεση ηχείου 
PA 

Μεγάφωνο 

Ρυθµιστικό φίλτρου SQUELCH 

∆ιακόπτης ON/OFF και 
ρυθµιστικό έντασης 

Κουµπί άµεσης 
επιλογής καναλιών 
 16 /9 

Ενεργοποίηση λειτουργίας REWIND-
SAY-AGAIN 

Κουµπί επιλογής 
υψηλής / χαµηλής 
ισχύος 
 16  

Κουµπιά επιλογών 
απεικόνισης οθόνης 
  

Ένδειξη 
καναλιού 

Κουµπιά 
αύξησης-
µείωσης και 
κίνησης 
κέρσορα 

Ενεργοποίηση 
µενού-
ρυθµίσεων 

Ακροδέκτες σύνδεσης µε 
εξωτερικές συσκευές 

Καλώδια 
τροφοδοσίας 

Κουµπί οµιλίας-εκποµπής 
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Οδηγίες ασφαλείας 
 
Ο ασύρµατος VHF Cobra MR F 77  δηµιουργεί 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όταν εκπέµπει. Για 
να µην εκτίθεστε σε αυξηµένα ποσά 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µην πιάνετε τη 
κεραία κατά τη διάρκεια της εκποµπής και µην 
είστε πολύ κοντά της. 
 
Μην λειτουργείτε τον ασύρµατο χωρίς να είναι 
σωστά συνδεδεµένη η έξοδος της κεραίας του µε 
κατάλληλη κεραία ή χωρίς να έχετε συνδέσει ένα 
«dummy load». Υπερβολική θερµότητα µπορεί να 
δηµιουργηθεί και η συσκευή µπορεί να 
καταστραφεί. 
 
Μην εκπέµπετε για διάστηµα µεγαλύτερο του 50% 
του χρόνου που η συσκευή είναι σε λειτουργία. Ο 
ασύρµατος εκπέµπει όταν έχετε πατηµένο το 
κουµπί TALK (στο µικρόφωνο της συσκευής). 
 
Πάντα να χρησιµοποιείτε µόνο αξεσουάρ που είναι 
εγκεκριµένα από την Cobra. 
 
Μην λειτουργείτε ποτέ τον ασύρµατο σε 
περιβάλλον µε αναθυµιάσεις καυσίµων και σε 
σηµεία που υπάρχει προειδοποιητικό σήµα 
απαγόρευσης χρήσης συσκευών που εκπέµπουν 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
 
Ποτέ µην συνδέετε το Cobra MR F 77 µε το 
ηλεκτρικό δίκτυο. Υπάρχει άµεσος κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και ολικής 
καταστροφής της συσκευής. 
 
Ποτέ µην εγκαθιστάτε τη συσκευή και το 
µικρόφωνο της σε σηµείο που εµποδίζει το 
χειρισµό του σκάφους. 
 
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτοµα που δεν είναι 
εξοικειωµένα µε τη λειτουργία της συσκευής να την 
χειρίζονται. 
 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ COBRA MR 
F 77 ΚΑΙ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. 
 
Ο κάτοχος της συσκευής είναι 
υπεύθυνος για να τηρεί τους 
νόµους και του κανονισµούς της 
επικράτειας στην οποία κάνει 
χρήση της συσκευής Cobra VHF.  
 
Η µπάντα επικοινωνιών VHF, που 
χρησιµοποιούν οι συσκευές VHF , 
προορίζεται ΜΟΝΟ για ναυτική χρήση. 
Aπαιτείται ειδική άδεια για να 
χρησιµοποιείτε µια συσκευή VHF στη 

στεριά (ακόµη και αν το σκάφος σας είναι 
σε tτailer). 
 

Προειδοποιητικά ηχητικά σήµατα 
 
Όταν το VHF της Cobra Marine είναι αναµµένο 
(On) πρέπει να γνωρίζετε πως είναι δυνατόν να 
ακούσετε µια σειρά από προειδοποιητικούς ήχους 
(τόνους). Η ένταση αυτών των ήχων ελέγχεται από 
τα κυκλώµατα της συσκευής και δεν επηρεάζεται 
από τη θέση του ρυθµιστικού έντασης. 
 
Ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης 
Ένας τόνος υψηλής συχνότητας (µπίπ) ακούγεται 
µόλις πατήσετε οποιοδήποτε κουµπί της συσκευής 
(εκτός από το κουµπί Talk). Το σήµα επιβεβαίωσης 
µπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.  
 
Ηχητικό σήµα λάθους 
Ένας τριπλός προειδοποιητικός τόνος µέσης 
συχνότητας (3 µπιπ) επισηµαίνει µια λανθασµένη 
εντολή. 
 
Λήψη σήµατος (DSC) κινδύνου 
Όταν ο ασύρµατος λαµβάνει ένα σήµα κινδύνου 
ακούγεται ένας διπλός επαναλαµβανόµενος τόνος 
που η ένταση του δυναµώνει περαιτέρω µετά από 
10 δευτερόλεπτα. Πατώντας οποιοδήποτε κουµπί 
τον απενεργοποιείτε. 
 
Σηµείωση: Ο ηχητικός τόνος προειδοποίησης 
σήµατος κινδύνου ενεργοποιείται µόνο όταν 
υπάρχει κλήση στο κανάλι 70. ∆εν ενεργοποιείται 
για ηχητικά σήµατα που τυχόν υπάρχουν στο 
κανάλι 16. 
 
Γνωστοποίηση σήµατος κινδύνου 
Επαναλαµβανόµενος διπλός τόνος (υψηλής-
χαµηλής συχνότητας). Ακολουθεί µακρά παύση και 
στην συνέχεια επαναλαµβάνεται ο διπλός τόνος. 
Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να παύσει το 
ηχητικό σήµα προειδοποίησης. 
 
Λήψη συνηθισµένου σήµατος DSC 
Υψηλός τόνος παύση, υψηλός τόνος παύση. 
Ακολουθεί µακρά παύση και στην συνέχεια 
επαναλαµβάνεται η αρχική ακολουθία τόνων και 
παύσεων. 
 
Κλήση DSC µε πληροφορίες σε  µια 
συγκεκριµένη περιοχή 
∆υνατός συνεχόµενος τόνος µέσης συχνότητας, µε 
εναλλασσόµενη στάθµη ακούγεται όταν λαµβάνεται 
ένα σήµα µε πληροφορίες για µια συγκεκριµένη 
περιοχή. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να 
παύσει το ηχητικό σήµα προειδοποίησης. 
 
Κλήση DSC για αποστολή πληροφοριών 
στίγµατος. 
Mια σειρά από τέσσερεις µέσης έντασης 
συνεχόµενους τόνους - χαµηλής συχνότητας µε 
εναλλασσόµενη διάρκεια.- (τρεις σύντοµης 
διάρκειας τόνοι και ένας µεγαλύτερης) ηχεί όταν 
λαµβάνεται ένα σήµα για αποστολή πληροφοριών 
στίγµατος. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να 
σταµατήσει ο συναγερµός. 
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Εγκατάσταση της συσκευής 
 
Το VHF πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σηµείο στο 
οποίο θα έχετε εύκολη πρόσβαση. 
 
Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα 
γύρω του ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής του 
ψύξη. 
  
Η απόσταση του από την µπαταρία πρέπει να µην 
είναι ιδιαίτερα µεγάλη. 
 
Η απόσταση σου από την κεραία του πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη του 1m. 
 
Η διατοµή του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την απόσταση από το σηµείο 
παροχής και την ισχύ της συσκευής (100W) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
To VHF πρέπει να τοποθετηθεί µακριά από την 
µαγνητική πυξίδα προκειµένου να µην επηρεάζεται 
η λειτουργία της. 
 
Εγκατάσταση χρησιµοποιώντας την βάση του. 
Χρησιµοποιήστε την βάση του VHF για να 
σηµαδέψετε τις τρύπες στο σηµείο εγκατάστασης. 

 
Χρησιµοποιήστε τις 
κατάλληλες βίδες για να 
στερεώσετε την βάση και 
στερεώστε το VHF σε αυτή. 
Αφού επιλέξετε την κλίση που 
διευκολύνει τον χειρισµό της 

συσκευής σφίξτε τις «πεταλούδες στερέωσης του 
στην βάση. 
 

Βάση µικροφώνου 
Η βάση του µικρόφωνου 
πρέπει να στερεωθεί σε µια 
κάθετη επιφάνεια. Οι βίδες 
πουν την συνοδεύουν είναι 
κατάλληλες για στερέωση της 

σε µεταλλική επιφάνεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλεκτρική σύνδεση  
 Το MR F 77 
µπορεί να 
λειτουργήσει 
ΜΟΝΟ µε 
DC τάση 
από 10 έως 
16V σε 
συστήµατα 
που 

χρησιµοποιούν τον αρνητικό πόλο σαν 
γείωση.  Στο πίσω µέρος του VHF θα βρείτε 
τα καλώδια τροφοδοσίας. Το κόκκινο 
συνδέεται στον θετικό πόλο και προστατεύεται 
από ασφάλεια και τον µαύρο στον αρνητικό 
πόλο. 
 
Για να συνδέσετε την τροφοδοσία 
Συνδέστε το µαύρο καλώδιο (-) στην γείωση (-
) της εγκατάστασης. 
Συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο (+) σε ένα 
θετικό (+) ακροδέκτη του ηλεκτρικού 
συστήµατος του σκάφους. 
 
Σηµειώσεις: 
H συσκευή τραβά ρεύµα έως και 8A την 
στιγµή της εκποµπής. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ ανάστροφη σύνδεση των 
καλωδίων τροφοδοσίας θα καταστρέψει της 
συσκευή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση 
αντικατάστασης της ασφάλειας πρέπει να 
αντικατασταθεί µε ιδίου µεγέθους και τύπου. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να είναι όσο πιο 
κοντές γίνεται. Αν τα καλώδιο πρέπει να 
προεκταθούν χρησιµοποιήστε υψηλής 
ποιότητας ναυτικών προδιαγραφών καλώδια 
που µπορεί να διαρρέονται µε ρεύµα της 
τάξης των 10Α. 
 
Για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανή πτώση 
τάσης στα καλώδια συµβουλευτείτε τον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

Μήκος ∆ιατοµή  (m2 / Gauge) 
Mέχρι 1.5m 1.6 /#14 

Μέχρι 3.0m 2.0 /#12 

Μέχρι 5.0m 2.6 / #10 

Μέχρι 6.0m 3.3 / #8  

 
Επιλογή και τοποθέτηση κεραίας. 
 
Το MR F77 µπορεί να λειτουργήσει µε 
οποιαδήποτε κεραία VHF. Επειδή όµως η 
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κεραία είναι ο ενδιάµεσος κρίκος της 
συσκευής µε το περιβάλλον της σας 
προτείνουµε να επιλέξετε την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα κεραίας που µπορείτε να 
αγοράσετε. 
 
Προκειµένου να µην εκτίθεστε σε έντονο 
πεδίο ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κατά 
την εκποµπή της συσκευής το κάτω µέρος της 
κεραίας θα πρέπει να τοποθετηθεί 
τουλάχιστον 1m πάνω από το κεφάλι ενός 
ανθρώπου ενώ δεν θα πρέπει να πλησιάζετε 
σε ακτίνα µικρότερη των 3m κατά την διάρκεια 
της εκποµπής. 
 
Σύνδεση ακροδέκτη κεραίας. 
 

 Όταν έχετε τοποθετήσει 
την κεραία συνδέστε τον 
ακροδέκτη του καλωδίου 
στην έξοδο κεραίας του 

VHF.  
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ  η λειτουργία  της εκποµπής 
χωρίς να είναι συνδεδεµένη η  κεραία στον 
αντίστοιχο ακροδέκτη θα καταστρέψει την 
συσκευή. 
 
Συνδέσεις εξωτερικών συσκευών 
 
Το MR-F77 µπορεί να συνδεθεί µε εξωτερικά 
µεγάφωνα ή µε εξωτερική κεραία. GPS. 
 
Σύνδεση εξωτερικού µεγαφώνου 

 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα εξωτερικό 
µεγάφωνο προκειµένου να έχετε καλύτερη 
ευκρίνεια στην ακρόαση των µηνυµάτων που 
λαµβάνει η συσκευή. Το εξωτερικό µεγάφωνο 
συνδέεται στο µαύρο καλώδιο (-) (του 
καλωδίου σύνδεσης των µεγαφώνων) και στο 
Πορτοκαλί (+) (του καλωδίου σύνδεσης των 
µεγαφώνων). 
 
Σύνδεση µεγαφώνου PA 
Στο MR F 77 µπορείτε να συνδέσετε ένα 
εξωτερικό µεγάφωνο PA π.χ για να εκφωνείτε 
κάποια µηνύµατα προς τους επιβάτες ή την 
προβλήτα κατά την διάρκεια της πρόσδεσης. 
Το εξωτερικό µεγάφωνο ΡΑ συνδέεται στο 
µαύρο καλώδιο (-) (του καλωδίου σύνδεσης 
των µεγαφώνων) και στο Κόκκινοί (+) (του 
καλωδίου σύνδεσης των µεγαφώνων). 

 

Για την σύνδεση των καλωδίων 
χρησιµοποιείτε πάντα κόλληση και 
θερµοσυστελόµενα «µακαρόνια» προκειµένου 
να εξασφαλίσετε  πως  
Οι συνδέσεις δεν θα βραχυκυκλώσουν και δεν 
θα διαβρωθούν. 

 
Συσκευές GPS 
To MRF 77 ενσωµατώνει συσκευή GPS 
της οποίας τα δεδοµένα απεικονίζονται 
στην οθόνη της συσκευής ενώ 
αποστέλλονται αυτόµατα στην περίπτωση 
που εκπεµφθεί  µήνυµα εκτάκτου 
ανάγκης µέσω του συστήµατος DSC. 
 
Σε περίπτωση που τα δεδοµένα GPS 
αργούν να εµφανιστούν στην οθόνη η 
εσωτερική κεραία της συσκευής µπορεί 
να µην έχει ικανοποιητική λήψη. Σε αυτή 
την περίπτωση είτε πρέπει να αλλάξετε 
την θέση εγκατάστασης του MR F77 ώστε 
να εξασφαλίζεται καλύτερη λήψη από 
τους δορυφόρους GPS είτε να 
χρησιµοποιήσετε εξωτερικό δέκτη GPS. 
 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιήστε 
εξωτερικό δέκτη GPS  ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες. 

 
Τοποθετήστε τον εξωτερικό δέκτη σε ένα 
σηµείο σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του. Οι αγωγοί που 
υπάρχουν στο ακροδέκτη mini jack για 
την σύνδεση του εξωτερικού δέκτη έχουν 
την παρακάτω χρωµατική κωδικοποίηση 
 
Κίτρινο: NMEA 0183   + Data In 
Πράσινο:  NMEA 0183 - Data In 
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Ξεκινώντας 
Ανατρέξτε στα σχήµατα 1 και 2 για να δείτε 
την ονοµασία των διαφόρων ρυθµιστικών, 
διακοπτών και ενδεικτικών της συσκευής. 
MR F 77 
 

Eνεργοποίηση (ΟΝ) Απενεργοποίηση 
(ΟFF). 
 
Η συσκευής µπορεί να ενεργοποιηθεί (ON) ή 
απενεργοποιηθεί (OFF) µέσω του οµόκεντρου 
ρυθµιστικού OΝ-OFF/ VOLUME που υπάρχει 
στο πάνω δεξί τµήµα της πρόσοψης της 
συσκευής.  
 
Για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή:  

 
Για να 
ενεργοποιήσετε την 
συσκευή 
περιστρέψτε το 
οµόκεντρο 

ρυθµιστικό OΝ-OFF/ VOLUME σύµφωνα µε 
τη φορά των δεικτών του ρολογιού µέχρι να 
ακούσετε (και να αισθανθείτε) ένα «κλικ».  
 
Ρύθµιση ηχητικής έντασης (Volume) 
 

To οµόκεντρο 
ρυθµιστικό OΝ-OFF/ 
VOLUME στη 
πρόσοψη της 
συσκευής ελέγχει και 

την ηχητική ένταση. Η ρύθµιση της ηχητικής 
έντασης αφορά µόνο την 
ένταση του 
ενσωµατωµένου 
µεγαφώνου (που 
βρίσκεται στην αριστερή 

πλευρά της πρόσοψης) και δεν επηρεάζει την 
ηχητική ένταση του εκπεµπόµενου, από εσάς, 
σήµατος. Η ηχητική ένταση του 
εκπεµπόµενου σήµατος ελέγχετε από τα 
κυκλώµατα του ποµπού VHF. 
 
Για να αυξήσετε την ηχητική ένταση: 
Στρέψτε το ρυθµιστικό σύµφωνα µε τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. 
Για να µειώσετε την ηχητική ένταση: 
Στρέψτε το ρυθµιστικό αντίθετα µε τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού. 
 
Φίλτρο Squelch 
 
To ρυθµιζόµενο φίλτρο Squelch µπορεί να 
αποκόψει τα αδύνατα σήµατα καθώς και το 
θόρυβο ώστε να µπορείτε να ακούσετε πιο 
καθαρά το σήµα πoυ θέλετε. Το φίλτρο 
Squelch µπορείτε να το παροµοιάσετε σαν 

ένα ρυθµιζόµενο φράχτη από τον οποίο δεν 
περνούν τα σήµατα που δεν θέλετε να 
ακούσετε. Το ρυθµιστικό SQL είναι 
τοποθετηµένο οµόκεντρα µε το ρυθµιστικό 
έντασης (Βρίσκεται στην βάση του 
ρυθµιστικού ON/OFF Volume και 
περιστρέφεται ανεξάρτητα.  
 
 
Για να ρυθµίσετε το φίλτρο Squelch: 

Έχοντας γυρισµένο 
το ρυθµιστικό SQL 
τέρµα αριστερά 
(εντελώς αντίθετα 
από τη φορά των 
δεικτών του 
ρολογιού) αυξήστε 
την ηχητική ένταση, 
από το ρυθµιστικό 
Volume µέχρι να 
ακούσετε από το 

µεγάφωνο ένα ελαφρύ θόρυβο σαν φύσηµα. 
Στρέψτε, σιγά-σιγά, το ρυθµιστικό SQL 
σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού µέχρι να σταµατήσει το φύσηµα 
Όσο περισσότερο στρέφετε το ρυθµιστικό 
SQL προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού 
όλο και ισχυρότερα σήµατα θα φιλτράρονται. 
 

Αναµονή και λήψη σήµατος 
 

Η κατάσταση 
αναµονής (Standby) 
είναι η πλέον 
συνηθισµένη όταν η 
συσκευή είναι σε 

λειτουργία.  
 
Όταν το MR F77 είναι σε κατάσταση 
αναµονής µπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα: 
 

• Aλλάζετε τις ρυθµίσεις της συσκευής. 

• Να λαµβάνετε µηνύµατα στο κανάλι που 
έχετε επιλέξει καθώς και µηνύµατα DSC. 

• Να εκπέµψετε ένα µήνυµα πατώντας το 
κουµπί TALK. 
 
Ενώ το MR F77 είναι σε κατάσταση αναµονής 
λαµβάνει κάθε σήµα που είναι αρκετά ισχυρό 
για να περάσει από το φίλτρο Squelch. To 
σήµα αυτό θα ακουστεί από οποιοδήποτε 
µεγάφωνο είναι συνδεδεµένο µε τη συσκευή. 
 
 

Για να αλλάξετε το κανάλι το οποίο 
λαµβάνετε µπορείτε να κάνετε µια από 
τις παρακάτω ενέργειες. 
 
1. Πιέσετε ένα από τα κουµπιά ▲ ή ▼ που 
υπάρχουν στην πρόσοψη της συσκευής. Για 
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ταχύτερη αλλαγή των καναλιών πατήστε ▲ ή 
▼ και κρατήστε το πατηµένο για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. 

 
2. Nα πατήσετε το 
κουµπί 16+ άµεσης 
επιλογής των  
καναλιών 16/9. 

Πατώντας το µια φορά το θα συντονιστεί στο 
κανάλι 16 και µια δεύτερη φορά στο κανάλι 9. 
Στο τρίτο πάτηµα επιστρέφετε στο κανάλι που 
έχετε επιλέξει..  
 
 

3. Πατήστε το κουµπί 
πάνω από το οποίο 
υπάρχει η ένδειξη 
WX στην οθόνη για 
να ενεργοποιηθεί η 

ειδοποίηση λήψεων µηνυµάτων καιρού αν 
υπάρχει διαθέσιµη η υπηρεσία στην περιοχή 
που ταξιδεύετε. 
Και σε αυτή τη λειτουργία τα κανάλια 
αλλάζουν χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ ή 
▼. 
 
Πιέστε το κουµπί BACK για να βγείτε από τη 
λειτουργία λήψεων καναλιών καιρού. 
 
 

Ρύθµιση ισχύος εξόδου 
 
Ο ποµπός του VHF MR F77  µπορεί να 
εκπέµψει µε ισχύ 1 ή 25 Watts. Η Cobra 
συστήνει να χρησιµοποιείτε τη χαµηλότερη 
ισχύ εκποµπής για επικοινωνία µε κοντινούς 
σταθµούς και για να αποφεύγετε την 
υπερφόρτωση των δεκτών των συσκευών 
VHF που τυχόν βρίσκονται κοντά σε εσάς. 
Χρησιµοποιείτε την επιλογή εκποµπής 
υψηλής ισχύος (25Watts) όταν θέλετε να 
επικοινωνήσετε µε ένα αποµακρυσµένο 
σταθµό ή δεν λαµβάνετε απάντηση σε ένα 
µήνυµα που έχετε εκπέµψει µε χαµηλή ισχύ 
(1Watt). 
 
 
Για να επιλέξετε µεταξύ εκποµπής υψηλής 
ή χαµηλής ισχύος:  
 

Πατήστε το κουµπί 
HI/LO.  
 
Στην οθόνη θα 
εµφανιστεί η ισχύς 

εκποµπής που έχει επιλεχθεί.  
 
Σε κάποια κανάλια απαγορεύεται να κάνετε 
εκποµπή υψηλής ισχύος. Για αυτά τα κανάλια 

η συσκευή αυτόµατα περιορίζει την 
εκπεµπόµενη ισχύ στο 1Watt. 
Αν χρησιµοποιείτε το Αµερικάνικό στάνταρ 
καναλιών, βρίσκεστε σε κατάσταση ανάγκης 
και πρέπει να αυξήσετε την ισχύς εκποµπής 
στα κανάλια 13 και 67, για να παρακάµψετε 
την αυτόµατη επιλογή χαµηλής ισχύος 
εκποµπής, κρατήστε πατηµένο το κουµπί 
HI/LO. 
 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Eκποµπή φωνητικών µηνυµάτων 
 
Μέσω του VHF ΜR-F77 έχετε τη δυνατότητα 
να εκπέµψετε φωνητικά µηνύµατα προς άλλα 
σκάφη, παράκτιους σταθµούς ή υπηρεσίες 
ασφαλείας. Όταν χρησιµοποιείτε τις 
δυνατότητες εκποµπής του ΜR-F77 
βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε τους 
κανονισµούς που διέπουν τις θαλάσσιες 
επικοινωνίες ώστε να µην δηµιουργούνται 
εµπόδια σε αυτές και να επωφελούνται όλοι οι 
χρήστες παρόµοιων συσκευών 
τηλεπικοινωνίας. 
Πριν πατήσετε το κουµπί Talk για να 
εκπέµψετε κάποιο µήνυµα πρέπει 
προηγούµενος να επιλέξετε το κανάλι 
εκποµπής. 
 
Επιλογή Καναλιού: 

 
Μπορείτε να εκπέµψετε φωνητικά µηνύµατα 
στα περισσότερα κανάλια της µπάντας VHF. 
Συµβουλευτείτε ένα κατάλληλο πίνακα στην 
περίπτωση που δεν γνωρίζετε σε ποια 
κανάλια πρέπει να εκπέµπετε ανάλογα µε το 
περιεχόµενο του µηνύµατος. 
 
Για να αλλάξετε κανάλι εκποµπής κάνετε 
µια από τις ακόλουθες διαδικασίες: 
 

• Πατήστε ένα από τα κουµπιά ▲ / ▼ για να 
πάτε αντίστοιχα στο επόµενο ή το 
προηγούµενο κανάλι. Αν είστε το κανάλι 88 το 
επόµενο κανάλια είναι το 1 (και αντίστροφα). 
Για γρήγορη αλλαγή µε βήµατα µεγαλύτερα 
του ενός καναλιού κρατήστε πατηµένο ένα 
από τα κουµπιά ▲ / ▼ που υπάρχουν στο 
µικρόφωνο. ( Ο ήχος επιβεβαίωσης του 
πατήµατος ενός κουµπιού ακούγεται µόνο µια 
φορά και όχι καθ’όλη τη διάρκεια που το 
κουµπί είναι πατηµένο). 
 
 
Σηµείωση: H συσκευή αυτόµατα θα επιλέξει 
υψηλή ισχύ εκποµπής αν επιλέξτε αυτό το 
κανάλι (16) πατώντας το κουµπί 16+.Επιλέξτε 
το κανάλι 16 χειροκίνητα ή αποθηκεύσετε το 
σε µια θέση µνήµης αν θέλετε να το 
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χρησιµοποιείτε, συνήθως, εκπέµποντας σε 
χαµηλή ισχύ. 
 
Για  να εκπέµψετε ένα µήνυµα: 

 
1. Ελέγξετε αν η 
συσκευή είναι σε 
κατάλληλο κανάλι για 
το τύπο µηνύµατος 
που θέλετε να 
εκπέµψετε. 
 
2. Επιλέξτε χαµηλή 
ισχύ εκποµπής µέσω 
του κουµπιού HI/LO. 
 
3. Κρατήστε το 
µικρόφωνο σε 
απόσταση περίπου 
5cm από το στόµα 
σας. Κρατήστε 
πατηµένο το κουµπί 

TALK για όλη τη διάρκεια που µιλάτε. Η 
ένδειξη TX (Transmit) εµφανίζεται στην οθόνη. 

 
Αφήστε το κουµπί TALK µόλις σταµατήσετε 
να µιλάτε. Το MR F77, όπως και όλες οι 
συσκευές VHF, δεν δουλεύει ταυτόχρονα σαν 
ποµπός και σαν δέκτης. ∆εν µπορείτε να 
ακούσετε την απάντηση στο µήνυµα σας, αν 
κρατάτε πατηµένο το κουµπί TALK. 
 
Σηµείωση: Αν το κουµπί TALK παραµείνει 
πατηµένο για περισσότερο από πέντε (5) 
λεπτά η συσκευή σταµατά να εκπέµπει και 
ακούγεται ένας τριπλός τόνος προειδοποίησης. 
Μόλις αφεθεί το κουµπί TALK και πατηθεί 
ξανά το MR-F77 εκπέµπει και πάλι κανονικά. 
 

∆ιαδικασία ρυθµίσεων 
 
Μενού ρυθµίσεων 
Το µενού ρυθµίσεων ΜEΝU του MR-F77 σας 
επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να 
απενεργοποιείτε καθώς και να ρυθµίζετε όλες 
τις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής 
ώστε να προσαρµόζονται στις ανάγκες σας. 
 

Βασικές λειτουργίες µέσα στα µενού 
ρυθµίσεων: 
 
Πιέστε το κουµπί MENU για να µπείτε στο 
µενού ρυθµίσεων της συσκευής. 
 
Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ / ▼ µπορείτε 
να «αλλάζετε» σελίδες στα µενού της 
συσκευής και να επιβεβαιώνετε τις επιλογές 
που κάνετε.  
 

Τα 4 κουµπιά που βρίσκονται κάτω από την 
οθόνη όταν είναι ενεργοποιηµένο το µενού 
της οθόνης κάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες  
EXIT: Έξοδος από την λειτουργία 
▲ : Κίνηση του κέρσορα προς τα πάνω 
▼:  Κίνηση του κέρσορα προς τα κάτω 
ΕΝTR: Aποδοχή - επιβεβαίωση µιας 
ρύθµισης επιλογής. 
 
Πιέστε το κουµπί EXIT για να βγείτε από το 
µενού ρυθµίσεων της συσκευής. 
 

Φωτισµός οθόνης LCD 
 

Πίσω από την οθόνη 
LCD υπάρχει ένα 
σύστηµα φωτισµού 
που επιτρέπει στην 
οθόνη να είναι ορατή 

στο σκοτάδι. Η ένταση του φωτισµού της 
οθόνης µπορεί να ρυθµιστεί µέσα από το 
µενού LAMP ADJ. 
 
Ο φωτισµός της οθόνης αρχικά (από το 
εργοστάσιο) είναι στην µέγιστη θέση (HIGH) 
ενώ οι επιλογές που έχετε είναι : HIGH, 
MEDIUM, LOW, ή OFF  επιλέξετε την στάθµη 
που θέλετε και στην συνέχει πιέστε ΕΝΤR για 
να αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση και να 
συνεχίστε την πλοήγηση στο µενού 
ρυθµίσεων ή πιέστε EXIT για να βγείτε από 
την λειτουργία ρυθµίσεων. 
 
Αντίθεση της οθόνης LCD 

 
Μπορείτε να 
ρυθµίσετε την 
αντίθεση της οθόνης 
για να την κάνετε πιο 
ευδιάκριτη ανάλογα 

µε τις συνθήκες φωτισµού. Η ρύθµιση της 
αντίθεσης της οθόνης µπορεί να γίνει µέσα 
από το µενού CONTRAST. 
 
Για να ρυθµίσετε την αντίθεση της οθόνης: 
Mπείτε µέσα στο µενού ρυθµίσεων και 
επιλέξτε CONTRAST ADJUST. 
 
Πατήστε το κουµπί ENTR και παρατηρήστε τη 
τρέχουσα ρύθµιση αντίθεσης της οθόνης 
(ένας αριθµός ανάµεσα στο 1 και το 16) 
 
Μέσω των κουµπιών κάτω από την οθόνη 
που φέρουν την ένδειξη < > αυξοµειώστε την 
αντίθεση µέχρι να φτάσει στο επίπεδο που θα 
διαβάζετε άνετα τις ενδείξεις της οθόνης. 
 
Σηµείωση: H αντίθεση της οθόνης είναι 
µικρότερη όσο µικρότερη είναι η ένδειξη της 
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ρύθµισης και αντίστοιχα µεγαλύτερη όσο 
µεγαλύτερη είναι η ένδειξη. 
 
Πατήστε το κουµπί ENTR για να επιλέξετε την 
τιµή αντίθεσης που θέλετε. 
 
Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις βγείτε από 
το µενού CONTRAST ADJUST και 
επιστρέψτε στην αρχική σελίδα του µενού 
ρυθµίσεων. 
 

Ήχοι επιβεβαίωσης εντολών 
 

Οι ήχοι 
επιβεβαίωσης 
εντολών (πίεσης 
κουµπιών) 
ακούγονται όταν το 

VHF MR F77 είναι σε λειτουργία και πατάτε 
οποιοδήποτε από τα κουµπιά του, εκτός του 
κουµπιού TALK. Aν επιθυµείτε να µην 
ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης κάθε φορά 
που πατάτε ένα κουµπί µπορείτε, εύκολα, να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. 
 

Για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε τους ήχους 
επιβεβαίωσης εντολών: 
 
Mπείτε µέσα στο µενού Setup και επιλέξτε 
KEY TONE. 
 
Πατήστε το κουµπί ENTR και παρατηρήστε τη 
ρύθµιση της επιλογής KEY TONE (ΟΝ ή ΟFF). 
 
Xρησιµοποιείστε τα κουµπιά < > για επιλέξετε 
την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση  
ΟΝ/OFF του ηχητικού τόνου ειδοποίησης. 
 
Πατήστε το κουµπί ENTR για να 
αποθηκεύσετε την ρύθµιση τόνου που θέλετε. 
 
Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις βγείτε από 
το µενού ΚΕΥ ΤΟΝΕ και επιστρέψτε στην 
αρχική σελίδα του µενού ρυθµίσεων. 
 

Ρύθµιση εκτροπής χρόνου 
 
Όλες οι συσκευές VHF καθώς και οι ψηφιακές 
λειτουργίες DSC και τα συστήµατα GPS 
χρησιµοποιούν την ώρα Γκρίνουιτς (όπως και 
όλα τα συστήµατα γεωγραφικών 
συντεταγµένων). Μέσω της ρύθµισης της 
εκτροπής χρόνου (Time Offset) το MR-F77 
έχει τη δυνατότητα να µετατρέπει την ώρα 
Γκρίνουιτς (GMT) που λαµβάνει αν έχετε 
συνδέσει σύστηµα GPS και να την απεικονίζει 
σαν τοπική ώρα. Για να γίνει δυνατό αυτό 

πρέπει να εισάγετε την απόκλιση που έχει η 
χρονική ζώνη που βρίσκεστε σε σχέση µε την 
ώρα GMT. (Στην περίπτωση της Ελλάδας 
είναι +2 ώρες από την ώρα GMT). 
 

Για να ρυθµίσετε 
την εκτροπή 
χρόνου: 
 

Mπείτε στο µενού  και επιλέξτε TIME ADJUST 
xρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ / ▼ και στην 
συνέχεια επιλέξτε TIME OFFSET Πατήστε το 
κουµπί ENTR και παρατηρήστε τη τρέχουσα 

ρύθµιση  
 
Επιλέξτε την 
κατάλληλη ρύθµιση  
χρονικής εκτροπής 

ώστε να είναι σύµφωνη µε τη χρονική ζώνη 
που βρίσκεστε (Στην περίπτωση της Ελλάδας 
είναι +2 ώρες από την ώρα GMT). 

 
Πατήστε το κουµπί 
ENTR για να 
επιλέξετε 
(αποθηκεύσετε στη 
µνήµη της συσκευής)  
τη νέα ρύθµιση. 
 
Όταν ολοκληρώσετε 
τις ρυθµίσεις βγείτε 
από το µενού TIME 

ADJUST και επιστρέψτε στην αρχική σελίδα 
του µενού ρυθµίσεων. 
 
Επιλογή 12ωρης ή 24 ωρης απεικόνισης 
ώρας 

 
Μπείτε στο µενού  και 
επιλέξτε TIME 
ADJUST 
χρησιµοποιώντας τα 

κουµπιά ▲ / ▼ και στην συνέχεια επιλέξτε 12
 

Η/24
 
Η ΤIME DISP Πατήστε το κουµπί ENTR 

και παρατηρήστε τη τρέχουσα ρύθµιση  
 
Επιλέξτε την 
κατάλληλη ρύθµιση  
απεικόνισης χρόνου 
(12 HOUR FORMAT 

/ 24 HOUR FORMAT)  
 
Πατήστε το κουµπί 
ENTR για να 
επιλέξετε 
(αποθηκεύσετε στη 
µνήµη της συσκευής)  

τη νέα ρύθµιση. 
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Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις βγείτε από 
το µενού TIME ADJUST και επιστρέψτε στην 
αρχική σελίδα του µενού ρυθµίσεων. 
 

Ρύθµιση “χάρτη” καναλιών 
 
Τα χαρακτηριστικά λήψης εκποµπής των 
καναλιών VHF ακολουθούν τρία διαφορετικά 
στάνταρ, ανάλογα µε τη περιοχή λειτουργίας 
(USA, 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 στάνταρ 
και θα λειτουργεί σωστά σε οποιαδήποτε 
περιοχή του πλανήτη. 
 

Για να ρυθµίσετε τη συσκευή σας για 
λειτουργία στην περιοχή που 
βρίσκεστε: 
 

Mπείτε στο µενού και 
επιλέξτε CHANNEL 
MODE 
χρησιµοποιώντας τα 
κουµπιά ▲ / ▼. 
Πατήστε το κουµπί 

ENTR και παρατηρήστε τη τρέχουσα επιλογή 
(USA, INTERNATIONAL, CANADA). 
 
Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή (για την 
Ελλάδα INTER) 
 

Πατήστε το κουµπί 
ENTR για να 
επιλέξετε 
(αποθηκεύσετε στη 
µνήµη της συσκευής) 

τη νέα ρύθµιση. 
 
Όταν ολοκληρώσετε 
τις ρυθµίσεις βγείτε 
από το µενού και 
επιστρέψτε στην 
αρχική σελίδα του 

µενού ρυθµίσεων. 
 
Ενεργοποίηση καναλιού προτεραιότητας 

Μπορείτε να 
επιλέξετε αν το 
κανάλι 16 θα 
σκανάρετε αν έχετε 
ενεργοποιήσει την 
λίστα σκαναρίσµατος 
καναλιών η δεν θα 
περιλαµβάνεται σε 
αυτή τη λίστα. 

 

Για να συµπεριλάβετε ή να αφαιρέσετε το 
κανάλι 16 από την 
λίστα 
 
Μπείτε στο µενού  
και επιλέξτε 

PRIORITY χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ / 
▼ και στην συνέχεια επιλέξτε πατήστε το 
κουµπί ENTR και παρατηρήστε τη τρέχουσα 
ρύθµιση. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ / ▼ Για να 
επιλέξτε ΟΝ (ενεργοποίηση) ή OFF 
απενεργοποίηση. 
Πιέστε το κουµπί ENTR για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας και στην συνέχεια µπορείτε 
να βγείτε από το µενού. 
 
Ειδοποίηση καιρού 
Αν στην περιοχή λειτουργίας µεταδίδονται 

σήµατα ειδοποίησης 
καιρικών φαινοµένων 
µπορείτε να 
ρυθµίσετε την 
συσκευή ώστε κάθε 
φορά που 
λαµβάνεται κάποιο 
σήµα ειδοποίησης να 
ακούγεται ένας 

ηχητικός τόνος από το µεγάφωνο και ο δέκτης 
να γυρίζει αυτόµατα στο κανάλι καιρού. Για να 
ενεργοποιήσετε απενεργοποιήσετε την 

λειτουργία 
Μπείτε στο µενού  και 
επιλέξτε WEATHER 
ALERT  
χρησιµοποιώντας τα 
κουµπιά ▲ / ▼ και 

στην συνέχεια επιλέξτε πατήστε το κουµπί 
ENTR και παρατηρήστε τη τρέχουσα ρύθµιση. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ / ▼ Για να 
επιλέξτε ΟΝ (ενεργοποίηση) ή OFF 
απενεργοποίηση. 
Πιέστε το κουµπί ENTR για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας και στην συνέχεια µπορείτε 
να βγείτε από το µενού. 
 
Λειτουργίες-Μενού GPS 

To MR-F77 έχει 
ενσωµατωµένο δέκτη 
GPS του οποίου τα 
δεδοµένα 
απεικονίζονται στην 
οθόνη της συσκευής 
ενώ θα σταλούν 
αυτόµατα στην 
περίπτωση που 
εκπεµφθεί σήµα 
κινδύνου. 
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Μέσα από το µενού ρυθµίσεων GPS της 
συσκευής µπορείτε να επιλέξετε εσωτερικό ή 
εξωτερικό δέκτη, GPS, να επιλέξετε σύστηµα 
απεικόνισης συντεταγµένων, η να ελέγξετε 
την κατάσταση του συστήµατος. 
 
Για να επιλέξετε εσωτερικό ή εξωτερικό 
δέκτη GPS 
 

Μπείτε στο µενού  
και επιλέξτε GPS 
MENU  
χρησιµοποιώντας τα 
κουµπιά ▲ / ▼ και 
στην συνέχεια 
επιλέξτε πατήστε το 
κουµπί ENTR. 
Επιλέξτε ΙΝΤ/ΕΧΤ  
και παρατηρήστε τη 
τρέχουσα ρύθµιση. 

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ / ▼ Για να 
επιλέξτε INTERNAL GPS ON (ενεργοποίηση 
εσωτερικού δέκτη) ή INTERNAL GPS OFF 
(απενεργοποίηση του εσωτερικού δέκτη) 
Πιέστε το κουµπί ENTR για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας και στην συνέχεια µπορείτε 
να βγείτε από το µενού. 
 
Επιλογή συστήµατος συντεταγµένων 

 
Μπείτε στο µενού  και 
επιλέξτε GPS MENU  
χρησιµοποιώντας τα 
κουµπιά ▲ / ▼ και 
στην συνέχεια 
επιλέξτε πατήστε το 
κουµπί ENTR. 
Επιλέξτε 
COORDINATE 
SYSTEM   και ENTR 

και παρατηρήστε τη τρέχουσα ρύθµιση. 
Επιλέξτε το σύστηµα συντεταγµένων που 
επιθυµείτε χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ / 
▼ επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε ENTR 
και βγείτε από το µενού ρυθµίσεων. 
 
Ενεργοποίηση συστήµατος διόρθωσης 
SBAS 
 
Το σύστηµα SBAS χρησιµεύει για να 
αντισταθµίζονται οι αποκλίσεις σε µερικές 
περιοχές της γης. Για να επιλέξετε την 
ενεργοποίηση του συστήµατος 
 
Μπείτε στο µενού  και επιλέξτε GPS MENU  
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ / ▼ και στην 
συνέχεια επιλέξτε πατήστε το κουµπί ENTR. 
Επιλέξτε SAT BASED AUG SYS  και 
παρατηρήστε τη τρέχουσα ρύθµιση. 

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ / ▼ Για να 
επιλέξτε ON (ενεργοποίηση SBAS) ή OFF 
(απενεργοποίηση του SBAS) Πιέστε το 
κουµπί ENTR για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας και στην συνέχεια µπορείτε να 
βγείτε από το µενού. 
 
Εµφάνιση οθόνης πληροφοριών λήψης 
 
Για να εµφανιστούν τα δεδοµένα λήψης του 
δέκτη GPS 
 
Μπείτε στο µενού  και επιλέξτε GPS MENU  
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ / ▼ και στην 
συνέχεια επιλέξτε πατήστε το κουµπί ENTR. 
Επιλέξτε GPS STATUS   και παρατηρήστε 
τις ενδείξεις  εµφανίζεται ο αριθµός των 
λαµβανόµενων δορυφόρων και ο λόγος 
σήµατος προς θόρυβο (SNR) του σήµατος. 
 
Σηµείωση:  Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του 
SNR τόσο καλύτερη είναι η λήψη των 
δορυφόρων GPS. 
 
Λειτουργία Αυτοελέγχου 
 
Το MR F77 έχει δυνατότητα να ελέγχει µέσα 
από µια τυποποιηµένη διαδικασία, την 
κατάσταση της τάσης τροφοδοσίας, την ισχύ 
εκποµπής και την κατάσταση της κεραίας. 
 
Πριν από κάθε διαδροµή σας προτείνουµε να 
ενεργοποιείτε αυτή την διαδικασία ώστε να 
είστε σίγουροι πως η συσκευής λειτουργεί 
κανονικά. 
 
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία 
αυτοδιάγνωσης 
 
Μπείτε στο µενού  και επιλέξτε SELF TEST  
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲ / ▼ και στην 
συνέχεια επιλέξτε πατήστε το κουµπί ENTR. 
 
Για να ξεκινήσει η διαδικασία πιέστε το κουµπί 
εκποµπής του µικροφώνου. Η διαδικασία 
αυτοδιάγνωσης θα ξεκινήσει και τα 
αποτελέσµατα θα εµφανιστούν στην οθόνη 
όπως παρακάτω 
 

BATTERY: PASS (H 
τάση τροφοδοσίας 
είναι κανονική) FAIL 
η τάση είναι χαµηλή  
ελέγξετε την 
κατάσταση της 
µπαταρίας. 
 
ΤΧ POWER: PASS 
(H ισχύς εκποµπής 
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είναι κανονική) FAIL (Η ισχύς εκποµπής είναι 
χαµηλή). 
 
ΑΝΤΕΝΝΑ: PASS (η κεραία και οι συνδέσεις 
είναι κανονικές) FAIL (υπάρχει πρόβληµα 
στην κεραία ή τις συνδέσεις της). 
 

Ρυθµίσεις για λειτουργία του 
συστήµατος DSC (Ψηφιακές 
Επιλεκτικές Κλήσεις) 
 
To σύστηµα ψηφιακών επιλεκτικών κλήσεων 
(DSC) χρησιµοποιεί ψηφιακά διαµορφωµένα 
RF σήµατα τα οποία, λόγο της ψηφιακής 
µορφής τους, λαµβάνονται χωρίς 
παραµορφώσεις, µεταδίδονται σε 
µεγαλύτερες αποστάσεις και είναι αναίσθητα 
στον ατµοσφαιρικό θόρυβο, πάντα σε σχέση 
µε τα απλά αναλογικά RF σήµατα. Σαν 
αποτέλεσµα των πλεονεκτηµάτων της 
ψηφιακής µετάδοσης είναι πως η επικοινωνία 
µε το σύστηµα DSC είναι πιο αξιόπιστη και 
επιτυγχάνει µεγαλύτερη απόσταση 
επικοινωνίας ανά Watt εκπεµπόµενης ισχύος. 
 
Οι δέκτες που είναι εξοπλισµένοι µε το 
σύστηµα DSC πέρα από τα προαναφερόµενα 
έχουν και επιπλέον λειτουργικά 
πλεονεκτήµατα. Συνεργάζονται µε συστήµατα 
GPS και µπορεί να αυτοµατοποιήσουν 
πολλές από τις διαδικασίες εκποµπής και 
λήψης µηνυµάτων. 
 
Στο Cobra MR F77 η διαδικασία ρυθµίσεων 
γίνεται µέσα από το µενού SETUP. 

 
Μοναδικός αριθµός αναγνώρισης 
(MMSI) 
 
O µοναδικός αριθµός αναγνώρισης (MMSI) 
είναι ένας εννιαψήφιος (9) αριθµός που 
αντιστοιχεί στο σκάφος σας (είναι µοναδικός 
όπως ο αριθµός του τηλεφώνου σας). Το 
σύστηµα DSC χρησιµοποιεί τον αριθµό MMSI 
κάθε φορά που λαµβάνει ή εκπέµπει ένα 
σήµα. Για να λειτουργήσει το σύστηµα DSC 
είναι απαραίτητο να εισάγετε τον αριθµό 
MMSI του σκάφους σας. 
 
Αρµόδια αρχή για την απονοµή του αριθµού 
MMSI στα σκάφη µε ελληνικό νηολόγιο είναι 
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Mόλις 
σας γνωστοποιηθεί ο αριθµός MMSI πρέπει 
να τον αποθηκεύσετε στην µνήµη της 
συσκευής. 
 
Σηµείωση: Οι λειτουργίες του συστήµατος 
DSC δεν µπορεί να ενεργοποιηθούν εωσότου  

ένας έγκυρος αριθµός MMSI εισαχθεί. Ένας 
τόνος που σας προειδοποιεί για λανθασµένη 
λειτουργία θα ακούγεται όταν επιχειρείτε να 
ενεργοποιήσετε την λειτουργία DSC χωρίς να 
έχει εισαχθεί ο αριθµός MMSI 
 
Σηµείωση: 
Να θυµάστε πως έχετε µόνο µία (1) 
προσπάθεια για να εισάγετε ξανά τον 
αριθµό MMSI και αυτός δεν µπορεί να 
αλλάξει ποτέ. Για να αποφευχθούν λάθη και 
διαρκής αλλαγές του αριθµού αυτός ο 
περιορισµός υπάρχει σε όλες τις συσκευές 
που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του 
συστήµατος DSC. Αν θέλετε να αλλάξετε 
τον αριθµό MMSI (στην περίπτωση που 
αλλάξετε σκάφος και είδη έχετε αλλάξει µια 
φορά τον αριθµό) πρέπει να επιστρέψετε 
την συσκευή στην Cobra που θα 
«µηδενίσει» την αντίστοιχη θέση µνήµης 
επιτρέποντας σας να εισάγετε έναν νέο 
αριθµό. 

 
 
 
Για να εισάγετε τον αριθµό MMSI στο VHF: 

 
1.  Mπείτε στο µενού 
καi επιλέξτε DSC 
SETUP. 
 
2. Πατήστε το κουµπί 
ENTR και κινείστε 
τον κέρσορα στην 
επιλογή RADIO 
MMSI ENTRY. 
 
3. Πιέστε ENTR ο 
κέρσορας θα 
αναβοσβήνει στον 
πρώτο πεδίο 
εισαγωγής του 
αριθµού MMSI 
 
4.  Χρησιµοποιήστε 
τα κουµπιά ▲  ▼ για 
να εµφανιστεί ο 
αριθµός που 
αντιστοιχεί στο 
πρώτο ψηφίο του 
αριθµού του MMSI 
του σκάφους σας. 
 
5. Πατήστε το κουµπί 
ENTR για να περάσει 
το πρώτο ψηφίο στη 
µνήµη της συσκευής. 

Ο κέρσορας θα µετακινηθεί στη θέση του 
δεύτερου ψηφίου του αριθµού MMSI. 
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6. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 µέχρι να 
συµπληρωθούν και τα 9 ψηφία του αριθµού 
ΜΜSI που αντιστοιχεί στο σκάφος σας. 
 
7. Βεβαιωθείτε πως έχετε εισάγει σωστά τον 
αριθµό MMSI του σκάφους σας. 
 
8. Πατήστε το κουµπί ENTR για να 
επιστρέψετε στο µενού DSC SETUP. 
 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!! ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ MMSI ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝΑ 
ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ. ΠΙΕΣΤΕ ΕΧΙΤ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ µενού DSC SETUP 
 
Αν µεταφέρετε το Cobra MR F77 σε ένα 
άλλο σκάφος: 
 
Επικοινωνήστε µε την αρµόδια αρχή έκδοσης 
αριθµών MMSI της χώρας σας και κάντε τις 
απαραίτητες ενέργειες για να αλλάξετε τις 
πληροφορίες που αφορούν το νέο σας 
σκάφος ώστε ο αριθµός MMSI να αντιστοιχεί 
πλέον στα στοιχεία του νέου σκάφους πάνω 
στο οποίο λειτουργεί η συσκευή VHF ΜR F77. 
 
Για να δείτε τον αριθµός MMSI ανά πάσα 
στιγµή: 

 
1. Mπείτε στο µενού 
καi επιλέξτε DSC 
SETUP. 
 
2. Πατήστε το κουµπί 

ENTR και κινείστε τον κέρσορα στην επιλογή 
RADIO MMSI ENTRY. 
 
3. Θα εµφανιστεί ο αριθµός MMSI του 
σκάφους. 
 
4. Πιέστε το κουµπί ΕΧΙΤ για να επιστρέψετε 
στο µενού DSC SETUP. 

 
Kατάλογος (προσωπικός) ονοµάτων 
και αριθµών MMSI 
 
To σύστηµα DSC σας επιτρέπει να καλέσετε 
ένα άλλο σκάφος ή ένα παράκτιο σταθµό 
απευθείας µε την προϋπόθεση πως 
γνωρίζεται το κωδικό MMSI που έχει. Το MR 
F77 σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε στη 
µνήµη του µέχρι 20 ονόµατα και τους 
αντίστοιχους αριθµούς MMSI που έχουν ώστε 
να µπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε 
αυτά. 
 

Για να εισάγετε ή να τροποποιήσετε ένα 
όνοµα και τον αντίστοιχο αριθµό MMSI στο 
κατάλογο της συσκευής: 

 
1.  Mπείτε στο µενού 
καi επιλέξτε DSC 
SETUP. 
 
2. Πατήστε το κουµπί 
ENTR και κινείστε 
τον κέρσορα στην 
επιλογή INDIVID 
DIRECTORY 
 
3. H επιλογή ADD θα 
είναιε επιλεγµένη, 
πιέστε ENTR για να 
εισάγετε ένα νέο 
όνοµα σταθµού-
σκάφους και τον 
αντίστοιχο αριθµό  
MMSI. 
 
4. Ο κέρσορας θα 
αρχίσει να 
αναβοσβήνει στο 
πρώτο πεδίο 
εισαγωγής του 
ονόµατος του 
σκάφους κάτω από 
την ένδειξη  ADD 

NAME. Xρησιµοποιείστε  τα κουµπιά ▲  ▼ 
για να εισάγετε το πρώτο ψηφίο του ονόµατος, 
όταν το επιλέξτε πιέστε ENTR, o κέρσορας θα 
πάει στο δεύτερο πεδίο εισαγωγής, 
επαναλάβετε την διαδικασία για να βάλετε το 
δεύτερο ψηφίο του ονόµατος. Με την ίδια 
διαδικασία µπορείτε να εισάγετε µέχρικαι 11 
χαρακτήρες ενός ονόµατος. 
 
Όταν έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή του 
ονόµατος πιέστε ENTR θα εµφανιστεί το 
πεδίο εισαγωγής του αριθµού MMSI και το 
πρώτο πεδίο εισαγωγή του αριθµού θα 
αναβοσβήνει. 
 
 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 
εµφανιστεί ο αριθµός που αντιστοιχεί στο 
πρώτο ψηφίο του αριθµού του MMSI του 
σκάφους, όταν εµφανιστεί ο αριθµό που 
θέλετε πιέστε ENTR. Επαναλάβετε την 
διαδικασία για να εισάγετε και τους 
υπόλοιπους αριθµούς. Όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία πιέστε ΕΝΤR η ένδειξη ADD θα 
εµφανιστεί για να εισάγετε την επόµενη 
καταχώρηση. Αν θέλετε να µην εισάγετε άλλο 
όνοµα και αριθµό πιέστε EXIT 
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Οµαδικός αριθµός αναγνώρισης MMSI 
 
Ναυτικοί όµιλοι, διοργανωτές αγώνων και γιώτ 
κλάµπ µπορεί να ζητήσουν από την αρµόδια 
αρχή ένα οµαδικό αριθµό MMSI. Έτσι είναι 
δυνατό ένα µήνυµα να αποστέλλεται 
αυτόµατα σε όλα τα µέλη της οµάδας χωρίς 
να είναι απαραίτητο κάθε ένα από αυτά να 
καλείται ανεξάρτητα.  

 
Ένα οµαδικός αριθµός MMSI δηµιουργείται 
τροποποιώντας τον αριθµό MMSI που 
αντιστοιχεί σε ένα µέλος της οµάδας. Για να 

δηµιουργήσετε έναν 
οµαδικό αριθµό 
MMSI αφαιρέστε, 
από τον αριθµό που 
αντιστοιχεί σε ένα 
µέλος, τον τελευταίο 
αριθµό και εισάγετε 
ένα 0 στην αρχή του 
αριθµού. 
Για παράδειγµα αν ο 
αριθµός ενός µέλους 
της οµάδας είναι 
366123456 ο 
οµαδικός αριθµός 
κλήσης θα είναι 
036612345. 
Οµαδικοί αριθµοί 
MMSI µπορεί να 
εισαχθούν στην 
συσκευή και να 
διαγραφούν χωρίς να 
χρειάζεται να γίνει 
RESET από την 
Cobra. 
 
Κάθε µέλος της 
οµάδας θα πρέπει να 
εισάγει τον οµαδικό 
αριθµό MMSI στην 
συσκευή του ώστε να 
είναι δυνατό να λάβει 
αυτόµατα τα 
µηνύµατα που 
αφορούν την οµάδα. 

 
Σηµείωση: Όλα τα ψηφία του οµαδικού 
αριθµού MMSI πρέπει να εισαχθούν κανονικά 
στην συσκευή 

 
 
 
 
 
 
 

Για να εισάγετε ένα οµαδικό αριθµό 
MMSI 
 
1. Mπείτε στο µενού DSC SETUP και επιλέξτε 
GROUP MMSI. 
 
2. Πατήστε το κουµπί ENTR η επιλογή ADD 
θα είναιε επιλεγµένη, πιέστε ENTR για να 
εισάγετε ένα νέο οµάδας  και τον αντίστοιχο 
αριθµό  οµαδικού MMSI. 
 
3. Ο κέρσορας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στο 
πρώτο πεδίο εισαγωγής του ονόµατος 
οµάδας ADD NAME. Xρησιµοποιείστε  τα 
κουµπιά ▲  ▼ για να εισάγετε το πρώτο 
ψηφίο του ονόµατος, όταν το επιλέξτε πιέστε 
ENTR, o κέρσορας θα πάει στο δεύτερο πεδίο 
εισαγωγής, επαναλάβετε την διαδικασία για 
να βάλετε το δεύτερο ψηφίο του ονόµατος. Με 
την ίδια διαδικασία µπορείτε να εισάγετε µέχρι 
και 11 χαρακτήρες ενός ονόµατος. 
 
4. Όταν έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή του 
ονόµατος πιέστε ENTR θα εµφανιστεί το 
πεδίο εισαγωγής του οµαδικού  αριθµού 
MMSI και το πρώτο πεδίο εισαγωγή του 
αριθµού θα αναβοσβήνει. 
 
5. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 
εµφανιστεί ο αριθµός που αντιστοιχεί στο 
πρώτο ψηφίο του οµαδικού αριθµού του 
MMSI, όταν εµφανιστεί ο αριθµός που θέλετε 
πιέστε ENTR. Επαναλάβετε την διαδικασία 
για να εισάγετε και τους υπόλοιπους αριθµούς.  

6. Προσοχή οι οµαδικοί αριθµοί MMSI 
αρχίζουν πάντα από 0. Όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία πιέστε ΕΝΤR η ένδειξη ADD θα 
εµφανιστεί για να εισάγετε την επόµενη 
καταχώρηση. Αν θέλετε να µην εισάγετε άλλο 
όνοµα οµάδας και αριθµό  οµάδας πιέστε 
EXIT 
 
Επιλογή απάντησης σε αίτηµα αποστολής 
στίγµατος 
 
Το MR F77 µπορεί να στείλει αυτόµατα την 
θέση σας όταν δεχτεί αίτηµα από ένα σκάφος. 
Έχετε την δυνατότητα αν η αποστολή της 
θέσης (στίγµατος) θα γίνεται αυτόµατα ή 

χειροκίνητα. Για να 
καθορίσετε τον τρόπο 
αποστολής της θέσης 
ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήµατα. 
 
1. Mπείτε στο µενού 
DSC SETUP και 
επιλέξτε POSITION 
REPLY πιέζοντας το 
κουµπί ENTR. 
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2. Επιλέξτε AUTO για να εκπέµπεται 
αυτόµατα η θέση σας ή MANUAL για να 
εκπέµπεται χειροκίνητα. Για να ολοκληρώσετε 
την επιλογή σας πιέστε ENTR 
 

Αν ενεργοποιήσετε 
την επιλογή 
MANUALθα πρέπει 
να εισάγετε κάθε 
φορά τα δεδοµένα 

της θέσης σας χειροκίνητα χρησιµοποιώντας 
τα κουµπιά ▲  ▼ για την εισαγωγή του 
στίγµατος και το ENTR για να επιβεβαιώστε 
την εισαγωγή κάθε αριθµού. 
Αυτόµατη µεταγωγή σε κανάλι 
 
Το MR F77 έχει την δυνατότητα να µεταβαίνει 
αυτόµατα στο κανάλι που δέχεται µια κλήση 
DSC. Αυτό σε συγκεκριµένες συνθήκες 
µπορεί να µην είναι επιθυµητό, για να 
ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε αυτή 
τη δυνατότητα ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήµατα. 
 

1. Mπείτε στο µενού 
DSC SETUP και 
επιλέξτε AUTO 
CHANL SWITCH 
πιέζοντας το κουµπί 
ENTR. 

2. Επιλέξτε ON  για να ενεργοποιήσετε την 
αυτόµατη µεταγωγή στο κανάλι κλήσης DSC 
ή επιλέξτε OFF για να την απενεργοποιήσετε. 
Για να ολοκληρώσετε την επιλογή σας πιέστε 
ENTR 
 
Απάντηση σε «προσωπική» κλήση 
 
Όταν χρησιµοποιείται το σύστηµα DSC το MR 
F 77 µπορεί να δεχθεί µια κλήσηπου αφορά 
µόνο εσάς και να απαντήσει είτε χειροκίνητα 
είτε αυτόµατα. Για να καθορίσετε τον τρόπο 
απάντησης  ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήµατα (αν επιλέξετε την χειροκίνητη 

απάντηση θα πρέπει 
να εισάγετε τα 
στοιχεία της θέσης 
σας κάθε φορά). 
 
1. Mπείτε στο µενού 
INDIVID CALL 
REPLY και επιλέξτε 
POSITION REPLY 
πιέζοντας το κουµπί 
ENTR. 
 
2. Επιλέξτε AUTO 

για να εκπέµπεται αυτόµατη απάντηση σε ή 
MANUAL για να απαντάτε χειροκίνητα. Για να 
ολοκληρώσετε την επιλογή σας πιέστε ENTR 

Αν ενεργοποιήσετε 
την επιλογή 
MANUALθα πρέπει 
να εισάγετε κάθε 
φορά τα δεδοµένα 

της θέσης σας χειροκίνητα χρησιµοποιώντας 
τα κουµπιά ▲  ▼ για την εισαγωγή του 
στίγµατος και το ENTR για να επιβεβαιώστε 
την εισαγωγή κάθε αριθµού. 
 

Εξελιγµένες λειτουργίες 
 
Η Cobra έχει ενσωµατώσει στο MR F77 µια 
σειρά εξελιγµένων λειτουργιών που σας 
δίνουν τη δυνατότητα να έχετε γρήγορη 
πρόσβαση στα κανάλια που χρησιµοποιείτε 
για φωνητικά µηνύµατα και να 
παρακολουθείτε περισσότερα από ένα 
κανάλια συγχρόνως. 
 
Κανάλι 16+ 
Mέσω αυτού του κουµπιού µπορείτε άµεσα να 
έχετε πρόσβαση στο κανάλι 16+και στοκανάλι 
9- ανεξάρτητα από τη λειτουργία - που εκείνη 
τη στιγµή εκτελεί η συσκευή. 
 
Για να επιλέξετε άµεσα το κανάλι 16 

 
Πατήστε το κουµπί 
16+. Πατώντας το 
κουµπί µια φορά θα 
πάτε στο κανάλι 16 , 

πατώντας το κουµπί µια δεύτερη φορά θα 
πάτε στο κανάλι 9 και πατώντας το µια τρίτη 
φορά θα µεταβείτε στο κανάλι που ήσασταν 
αρχικά. 
 
Ενώ έχει επιλεχθεί το κανάλι 16 µπορείτε να 
αλλάξετε κανάλια χρησιµοποιώντας  τα 
κουµπιά ▲ / ▼.  
 

Λειτουργία παρακολούθησης τριών 
καναλιών (Tri Watch) 
 
Mέσω της λειτουργίας TRI WATCH µπορείτε 
να παρακολουθείτε “σαρώνετε” τρία κανάλια 
που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς. Τα 
κανάλια 16  και 9 θα είναι πάντα δύο από τα 
τρία κανάλια ενώ το άλλο ένα µπορείτε να το 
αποθηκεύσετε εσείς στην µνήµη της 
συσκευής ακολουθώντας την διαδικασία που 
περιγράφεται παρακάτω. 
 
Σηµείωση: H λειτουργία Squelch θα πρέπει 
να είναι ενεργοποιηµένη για να είναι δυνατή η 
λειτουργία Tri Watch.  
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Για να προγραµµατίσετε τη λειτουργία 
παρακολούθησης τριών καναλιών (Tri 
Watch): 
 

1. Ενώ η συσκευή 
είναι σε κατάσταση 
αναµονής πιέστε ένα 
από τα κουµπιά ▲ ή 
▼ για να επιλέξετε το 
3
ο
 κανάλι που θα 

σαρώνεται αυτόµατα 
από την συσκευή. 
2. Πιέστε και 

κρατήστε πατηµένο το κουµπί πάνω από το 
οποίο υπάρχει στην οθόνη η ένδειξη TW για 
να καθορίσετε το νέο κανάλι που θα 
σαρώνεται όταν η λειτουργία TRI WATCH 
είναι ενεργοποιηµένη. 

 
Οι ενδείξεις της 
λειτουργίας TRI 
WATCH θα 
απεικονίζονται στην 
οθόνη και ο δέκτης 
της συσκευής θα 
ανιχνεύει τα κανάλια 
16 , 9 και το ένα  
κανάλι που έχετε 
επιλέξει. Ένα σήµα 
σε οποιοδήποτε από 
τα τρία κανάλια θα 
σταµατά την 
λειτουργία σάρωσης 

ώστε να είναι δυνατή η ακρόαση του καναλιού. 
Στην οθόνη θα φαίνεται ο αριθµός του 
καναλιού που λαµβάνει το σήµα που 
ακούγεται. 
 
Όταν λαµβάνετε ένα σήµα ενώ η 
λειτουργία TRI WATCH είναι 
ενεργοποιηµένη: 
 
1. Πατήστε το κουµπί TALK για να 
παραµείνετε σε αυτό το κανάλι και η συσκευή 
να επιστρέψει σε κατάσταση αναµονής. 
 
Αν δεν πιέσετε κανένα κουµπί, µέσα σε 10 
δευτερόλεπτα, η συσκευή αυτόµατα θα 
συνεχίσει την λειτουργία TRI WATCH όταν η 
λήψη του εισερχόµενου σήµατος ολοκληρωθεί. 
 
Όταν δεν λαµβάνετε ένα σήµα ενώ η 
λειτουργία TRI WATCH είναι 
ενεργοποιηµένη: 
 
Πατήστε το κουµπί TALK για να εκπέµψετε 
στο τελευταίο κανάλι (από τα τρία που 
χρησιµοποιούνται στην λειτουργία TRI 
WATCH) που σάρωνε η συσκευή. Μόλις 

τελειώσετε την εκποµπή η συσκευή θα 
επιστρέψει σε κατάσταση αναµονής. 
 

Θέσεις µνήµης 
Το MR F 77  διαθέτει απεριόριστες θέσεις 
µνήµης στις οποίες µπορείτε να 
αποθηκεύσετε τα κανάλια που χρησιµοποιείτε 
πιο συχνά. Τα κανάλια που θα αποθηκεύσετε 
στη µνήµη της συσκευής µπορεί να 
επιλέγονται µεµονωµένα ή να σαρώνονται 
σαν µια οµάδα. 
 
Για να προγραµµατίσετε τις θέσεις 

µνήµης: 
1. Ενώ η συσκευή 
είναι σε κατάσταση 
αναµονής επιλέξτε το 
κανάλι που θέλετε να 

αποθηκεύσετε σε µια θέση µνήµης 
χρησιµοποιώντας τα κουµπιά ▲  ▼. 

 
2. Πιέστε το κουµπί 
(πάνω από  οποίο 
υπάρχει στην οθόνη 

η ένδειξη MORE) και στη συνέχεια πιέστε το 
κουµπί πάνω από το οποίο υπάρχει η ένδειξη 
MEM . Το κανάλι καταχωρείτε στην µνήµη και 
η ένδειξη MEM εµφανίζεται στην οθόνη κάθε 
φορά που επιλέγετε αυτό το κανάλι. 

 
Επαναλάβετε τα 
βήµατα 1 και 2 για να 
προσθέσετε όσα 
κανάλια θέλετε στην 
µνήµη της συσκευής. 
 
 
Για να σβήσετε ένα 
κανάλι που είναι 
καταχωρηµένο σε 
µια θέση µνήµης: 

 
Επαναλάβετε τα βήµατα που περιγράφονται 
στην προηγούµενη παράγραφο. Αυτή την 
φορά κρατήστε πατηµένο για 3 δευτερόλεπτα 
το κουµπί MORE και στην συνέχεια το κουµπί 
MEM για να διαγράψετε από την µνήµη το 
κανάλι που έχετε επιλέξει. Επαναλάβετε την 
διαδικασία για να διαγράψετε όσα κανάλια 
θέλετε. 
 

Λειτουργία σάρωσης καναλιών που 
είναι αποθηκευµένα στην µνήµη της 
συσκευής. 
 

Κατά τη διαδικασία 
σάρωσης των 
καναλιών που έχουν 
αποθηκευτεί στην 
µνήµη της συσκευής 
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(Μemory Scan), η συσκευή «σαρώνει» τα 
κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στις θέσεις 
µνήµης της. Σε κάθε ένα κανάλι που υπάρχει 
σήµα σταµατά 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 
σάρωσης των καναλιών που έχουν 
αποθηκευτεί στην µνήµη της συσκευής. 
 
Σηµείωση: H λειτουργία Squelch πρέπει να 
είναι ενεργοποιηµένη για να µπορέσει η 
συσκευή να σαρώνει τα κανάλια που είναι 
αποθηκευµένα στην µνήµη της. 
 
 
Σηµείωση: Αν στην µνήµη της συσκευής 
έχουν αποθηκευτεί λιγότερα από 2 κανάλια η 
λειτουργία σάρωσης των καναλιών που είναι 
αποθηκευµένα στην µνήµη ∆ΕΝ είναι δυνατή. 
Για να µπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
πρέπει να έχετε αποθηκεύσει τουλάχιστον 2 
κανάλια. 
 
 
Για να ενεργοποιήσετε (ON) τη λειτουργία 
σάρωσης των θέσεων µνήµης: 

 
Ενώ η συσκευή είναι 
σε θέση αναµονής 
πατήστε το κουµπί 
MORE και στην 
συνέχεια το SCAN. H 
συσκευή θα ξεκινήσει, 
αµέσως, να σαρώνει 
(ανιχνεύει) τα κανάλια 
που είναι 
αποθηκευµένα στις 
θέσεις µνήµης της και 
οι αντίστοιχες 
ενδείξεις θα 
εµφανιστούν στην 
οθόνη. 

 
 
Για να απενεργοποιήσετε (OFF) τη 
λειτουργία σάρωσης των θέσεων µνήµης: 
 
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία 
σάρωσης των θέσεων µνήµης πατήστε το 
κουµπί SCAN. H συσκευή επιστρέφει σε 
κατάσταση αναµονής και παραµένει 
συντονισµένη στο κανάλι της τελευταίας 
θέσης µνήµης που ανίχνευσε πριν 
απενεργοποιήσετε την λειτουργία Memory 
Scan. 
 

Λήψη ενός εισερχόµενου σήµατος ενώ η 
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία 
σάρωσης των θέσεων µνήµης της: 
 
Πιέστε το κουµπί TALK για να παραµείνετε σε 
αυτό το κανάλι και να τελειώσει η λειτουργία 
αναζήτησης και να παραµείνετε σε αυτό το 
κανάλι για 2 δευτερόλεπτα αν σε αυτό το 
κανάλι δεν υπάρξει άλλη δραστηριότητα 
(εκποµπή λήψη) η σάρωση θα συνεχιστεί. 
 
Όταν δεν λαµβάνετε ένα σήµα ενώ η 
λειτουργία σάρωσης είναι 
ενεργοποιηµένη: 
 
Πατήστε το κουµπί TALK για να εκπέµψετε 
στο τελευταίο κανάλι που σάρωνε η συσκευή. 
Μόλις τελειώσετε την εκποµπή η συσκευή θα 
επιστρέψει σε κατάσταση αναµονής. 
 
Λειτουργία εξωτερικού µεγαφώνου 
ανακοινώσεων. 
 
Αν έχετε συνδέσεις ένα εξωτερικό µεγάφωνο  
ανακοινώσεων µπορείτε να το 
χρησιµοποιήσετε κάνοντας τις παρακάτω 
ενέργειες: 

 
1. Πίεστε το κουµπί 
πάνω από το 
οποίο στην οθόνη 
υπάρχει η ένδειξη 
PA. 

 
2. Πιέστε το κουµπί 

TALK στο 
µικρόφωνο και 
µιλήστε, η οµιλία 

σας θα ακουστεί από το µεγάφωνο. 
 
Σηµαντικές σηµειώσεις 
Ενώ είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία PA 
όταν µιλάτε στο µικρόφωνο το µήνυµα θα 
ακούγεται από το µεγάφωνο και δεν θα 
εκπέµπεται.  
Ενώ είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία PA 
Η συσκευή δεν λαµβάνει και δεν εκπέµπει 
µηνύµατα. 
Για να επιστρέψει η συσκευή σε κανονική 
λειτουργία πιέστε πάλι το κουµπί PA. 
 
Λειτουργία καθαρισµού ενσωµατωµένου 
µεγαφώνου (BURP) 
 

 Σε ακραίες συνθήκες 
τρικυµίας νερό είναι 
δυνατόν να 
εισχωρήσει µέσα από 
τις  γρίλιες του 
µεγαφώνου της 
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συσκευής. Το MR F77 έχει την δυνατότητα να 
καθαρίζει αυτό το νερό ενεργοποιώντας την 
λειτουργία BURP σε αυτή την περίπτωση 
ένας δυνατός ήχος θα ακουστεί για 5 
δευτερόλεπτα από το µεγάφωνο, για όση ώρα 
είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία στην οθόνη 
θα εµφανίζεται η ένδειξη EXCUSE ME. Για να 
ενεργοποιήσετε την λειτουργία BURP: 
 
Πιέστε το κουµπί πάνω από το οποίο υπάρχει 
στην οθόνη η ένδειξη BURP, η λειτουργία θα 
ενεργοποιηθεί και θα σταµατήσει αυτόµατα 
µετά από 5 δευτερόλεπτα. 
 

Λειτουργία εγγραφής επανάληψης 
µηνύµατος Rewind Say Again™  
 

Αυτή η αποκλειστική 
λειτουργία που 
προσφέρει η Cobra 
σας δίνει την 
δυνατότητα να 
γράφετε (σε µια 
µνήµη) τα 20 

τελευταία δευτερόλεπτα ενός µηνύµατος που 
λαµβάνει η συσκευή. Επίσης σας επιτρέπει να 
εγγράφετε λεπτοµέρειες σχετικά µε το σήµα 
που ακούσατε. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί 
να βοηθήσουν τις αρµόδιες αρχές στην 
περίπτωση που κάποιος κινδυνεύει. 
 

Παράδειγµα 1: 
O θόρυβος της 
µηχανής ή δυνατές 
συνοµιλίες σας 
εµποδίζουν να 

ακούσετε το εισερχόµενο µήνυµα καθαρά. 
Πατήστε το κουµπί REWΙND-SAY-AGAIN για 
να ακούσετε το µήνυµα µια δεύτερη φορά. 
Έτσι δεν χρειάζεται να ζητήσετε από αυτόν 

που έστειλε το σήµα 
να το επαναλάβει. 
 
Παράδειγµα 2: 
Ακούτε ένα µήνυµα 
κλήσης σε βοήθεια 
και ο εκφωνητής από 
την σύγχυση του και 
το θόρυβο του 
περιβάλλοντος δεν 
ακούγεται καθαρά. 

Πατήστε το κουµπί REWΙND-SAY-AGAIN για 
να ακούσετε µια δεύτερη φορά το µήνυµα. 
Καταγράψτε τις πολύτιµες πληροφορίες όπως 
συντεταγµένες, ταυτότητα σκάφους κλπ που 
µπορεί να σώσουν ζωές. 
 
 
 

Χρήση της λειτουργίας Rewind Say 
Again™: 
 

Μετά την ολοκλήρωση λήψης ενός µηνύµατος 
πατήστε το κουµπί REWIND. Χρησιµοποιήστε 
τα κουµπιά  ▲ / ▼ για να επιλέξτε PLAY 
RECORDING. Και πιέστε  ENTR. Η συσκευή 
αυτόµατα θα αναπαράξει τα τελευταία 20 
δευτερόλεπτα του µηνύµατος. 
 
Μπορείτε να απαντήσετε στο µήνυµα 
κανονικά, αφού πρώτα έχει τελειώσει η 
αναπαραγωγή του µηνύµατος που έχει ληφθεί. 
 
Μέσω του µενού REWIND έχετε τις 
παρακάτω επιλογές 
 
  OFF: Απενεργοποίηση λειτουργίας 
PAUSE RECORDING: Παύση εγγραφής 
PLAYBACK RECORDING: Αναπαραγωγή 
εγγραφής 
SAVE RECORDING: Αποθήκευση εγγραφής 
ERASE RECORDING: ∆ιαγραφή εγγραφής 
RECORD MESSAGE: Εγγραφή µηνύµατος 
PLAYBACK MESSAGE: Αναπαραγωγή 
µηνύµατος 
SAVE MESSAGE: Αποθήκευση µηνύµατος 
ERASE MESSAGE: ∆ιαγραφή µηνύµατος 
TRANSMIT MESSAGE: Μετάδοση 
µηνύµατος 
 

Λειτουργίες ψηφιακών 
κλήσεων (DSC) 
Το µενού DISTRESS  εµφανίζεται στην οθόνη 
όταν έχετε πατήσει το κουµπί DISTRESS. 
 
Σηµείωση: Το MR F 77 ακολουθεί τις 
προδιαγραφές του πρωτοκόλλου Class D 
DSC και ενσωµατώνει  ένα δέκτη αποκλειστικά 
για το κανάλι 70. 
 
Αποστολή σήµατος κινδύνου 
 
Η ικανότητα το MR F77 να αποστέλλει και να 
λαµβάνει σήµατα κινδύνου, καθώς και τις 
γνωστοποιήσεις λήψης ενός σήµατος 
κινδύνου, στο κανάλι 70 µπορεί να αποδειχθεί 
σωτήρια για τη δική σας ζωή ή για τη ζωή 
κάποιου άλλου που βρίσκεται στη θάλασσα. 
 
Σηµείωση: Ένα σήµα κινδύνου που 
εκπέµπετε µε το  σύστηµα DSC έχει τις 
ακόλουθες δυνατότητες: 
 

• Θα στείλει το σήµα κινδύνου σε όλους τους 
δέκτες που βρίσκονται µέσα στο βεληνεκές της 
εκποµπής του. 

• Πληροφορεί όλους τους σταθµούς για την 
ταυτότητα σας (µέσω του κωδικού MMSI) 
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• Πληροφορεί τους σταθµούς που λαµβάνουν 
το σήµα για το είδος του κινδύνου που 
αντιµετωπίζετε. 

• Αν το MR F 77 έχει ενεργοποιηµένο το 
ενσωµατωµένο GPS ή  είναι συνδεδεµένο µε 
εξωτερικό δέκτη GPS πληροφορεί όλους τους 
σταθµούς για το στίγµα σας. 
 

Το σύστηµα DSC δεν µπορεί να στείλει 
του προβλήµατος που αντιµετωπίζετε  
από µια προκαθορισµένη λίστα του µενού 
που εµφανίζεται όταν πιέστε το κουµπί 
Distress.  
 
Για να στείλετε ένα σήµα κινδύνου: 

 
1. Ενώ η 
συσκευή είναι σε θέση 
αναµονής (Standby) 
ανοίξτε το κόκκινο, 
ελατηριωτό, κάλυµµα 
στη πρόσοψη της 
συσκευής που φέρει 
τη σηµατοδότηση 
DISTRESS και πιέστε  
το κουµπί που θα 
βρείτε κάτω από αυτό. 
Το µενού DISTRESS  
Έχετε τρεις επιλογές: 

 

• Να στείλετε το σήµα 
κινδύνου αυτόµατα 
είτε µαζί µε το στίγµα 
σας, αν η συσκευή 

είναι συνδεδεµένη µε GPS, είτε χωρίς το 
στίγµα σας. 

• Να συµπεριλάβετε ένα σήµα καθορισµού 
του κινδύνου που αντιµετωπίζετε µαζί µε το 
σήµα κινδύνου. 

• Να εγκαταλείψετε τη διαδικασία αποστολής 
σήµατος κινδύνου και η συσκευή να 
επιστρέψει σε κατάσταση αναµονής. 
 
Επιλέξτε κάτι από τα ακόλουθα: 
 
a. Να στείλετε µια αυτόµατη κλήση κινδύνου 
DSC πιέζοντας παρατεταµένα το κουµπί DSC. 
 
b. Να στείλετε ένα µήνυµα κινδύνου το οποίο 
περιλαµβάνει το είδος του κινδύνου για να 
γίνει αυτό πιέστε στιγµιαία το κουµπί DSC για 
να εµφανιστεί το παρακάτω µενού σηµάτων 
κινδύνου: 
UNDISIGNATED: (ακαθόριστο) 
FIRE: (φωτιά) 
FLOODING: (εισροή υδάτων) 
COLLISION: (σύγκρουση) 
GROUNDING: (προσάραξη) 
 

Επιλέξτε µε τα κουµπιά ▲ / ▼ το είδος του 
κινδύνου και πατήστε παρατεταµένα (>3sec) 
το κουµπί DISTRESS για να αποσταλεί το 
µήνυµα. 
 
Ακύρωση σήµατος κινδύνου 
 
Αν έχετε εκπέµψει ένα µήνυµα κινδύνου κατά 
λάθος πιέστε το κουµπί ΕΧΙΤ για να 
επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία. 
 
Αν έχει εκπεµφθεί το σήµα κινδύνου και έχει 
ακουστεί το ηχητικό σήµα ειδοποίησης 
εκποµπής σήµατος κινδύνου µετά το τέλος τη 
εκποµπής η συσκευή θα παρακολουθεί τα 
κανάλια 16 και 70 για να λάβει σήµα 
επιβεβαίωσης λήψης. Πατώντας οποιοδήποτε 
κουµπί θα παύσει το ηχητικό σήµα 
ειδοποίησης κινδύνου. 
 

Αν µέσα σε 4 λεπτά 
δεν έχει ληφθεί σήµα 
επιβεβαίωσης λήψης 
το σήµα κινδύνου θα 
εκπεµφθεί αυτόµατα 
εκ νέου. 
 
Οποιαδήποτε στιγµή 
δεν έχει ληφθεί σήµα 
επιβεβαίωση η 
εκποµπή του 
σήµατος µπορεί να 
ακυρωθεί όπως 
παρακάτω 
 
Αν δεν έχει ληφθεί 
σήµα επιβεβαίωσης 
λήψης 
 
Από την οθόνη WAIT 
FOR ACK πιέστε το 
κουµπί CANC. 
 
DISTRESS CANCEL  
πιέστε το κουµπί 
YES, µετά την 

εκποµπή ακύρωσης σήµατος κινδύνου πιέστε 
το κουµπί CONT θα πρέπει να εκπέµψετε 
ηχητικό µήνυµα µε το ακόλουθο περιεχόµενο 
ALL STATION (3 φορές) THIS IS SHIP 
(ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ) (ΣΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ) 
(ΑΡΙΘΜΟΣ MMSI) CANCEL MY DISTRESS 
ALERT OF (HMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ UTC). 
 
Μετά την ολοκλήρωση του µηνύµατος 
ακύρωσης πιέστε το κουµπί DONE. 
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Λήψη σηµάτων κινδύνου: 
 

Αν το σκάφος σας 
βρίσκεται µέσα στο 
βεληνεκές εκποµπής 
ενός ποµπού που 
εκπέµπει σήµα 
κινδύνου στο 
σύστηµα DSC το MR 
F 77 µόλις λάβει το 
σήµα κινδύνου θα 
εκπέµψει ένα σήµα 

«συναγερµού» από το µεγάφωνο του και θα 
«γυρίσει» αυτόµατα στο κανάλι 16. Όλα τα 
σήµατα DSC που λαµβάνονται από τον δέκτη 
διεγείρουν ένα αντίστοιχο προειδοποιητικό 
σήµα από το µεγάφωνο της συσκευής.  
 
Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να 
απενεργοποιήσετε το σήµα προειδοποίησης. 
Οι πληροφορίες του σήµατος που έχει ληφθεί 
θα εξακολουθήσουν να φαίνονται στην οθόνη. 
 
Όταν λάβετε κάποιο σήµα κινδύνου: 
 
1.Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί της συσκευής 
για να παύσει το σήµα συναγερµού 
«προειδοποίησης» και να επιστρέψει η 
συσκευή σε θέση αναµονής (στο κανάλι 16). 
 
2. ∆ιαβάστε και σηµειώστε τις πληροφορίες 
σχετικά µε αυτόν που εξέπεµψε το σήµα (θα 
υπάρχει ο αριθµός MMSI και πιθανόν το 
στίγµα) και αποφασίστε αν πρέπει να 
απαντήσετε στο σήµα κινδύνου. 
 
3. Αν το κρίνετε απαντήστε πατώντας το 
κουµπί TALK για να εκπέµψετε στο κανάλι 16. 
 
4. Οι πληροφορίες που λάβατε 
αποθηκεύονται στο ηµερολόγιο κλήσεων της 
συσκευής (CALL WAITING LOG). 
 
Αν ο αριθµός MMSI που έχει ληφθεί ταιριάζει 
µε κάποιον από αυτούς που έχετε 
αποθηκεύσει στον κατάλογο σας θα 
εµφανιστεί το όνοµα στην οθόνη και θα 
ακουστεί ένας προειδοποιητικός τόνος που θα 
σας ειδοποιεί πως αυτός που έστειλε το σήµα 
είναι καταχωρηµένος στον κατάλογο σας. 
 
Πατήστε ESC, αφού έχετε δει τις πληροφορίες 
που υπάρχουν στην οθόνη, για να επιστρέψει 
η συσκευή σε κατάσταση αναµονής. 
 
Σηµείωση: To MR F 77  αυτόµατα θα 
συντονιστεί στο κανάλι 16 µόλις λάβει κάποιο 
σήµα κινδύνου DSC και ένα σήµα συναγερµού 
θα ακούγεται από το µεγάφωνο για περίπου 2 

λεπτά. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να 
πάψει το σήµα συναγερµού αµέσως. 
 

Κλήση προς όλα τα σκάφη 
 
Μια κλήση DSC προς όλα τα σκάφη µπορεί 
να γίνει για λόγους ανάγκης ή για λόγους 
ασφαλείας. Επίσης µια κλήση προς όλα τα 
σκάφη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για  
επικοινωνία ρουτίνας, προκειµένου να 
επικοινωνήσετε ταυτόχρονα µε όλους τους 
σταθµούς που είναι µέσα στο βεληνεκές του 
ποµπού του MR F77. 
Αν αντιµετωπίζετε µια επείγουσα αλλά όχι 
απειλητική για τη ζωή σας ή τη ζωή των 
επιβατών κατάσταση ή αν θέλετε να 
προειδοποιήσετε τα παραπλέοντα πλοία η 
κλήση προς όλα τα σκάφη είναι το είδος της 
επικοινωνίας που πρέπει να χρησιµοποιήσετε. 
Την δυνατότητα κλήσης DSC προς όλα τα 
σκάφη (ALL SHIPS CALL) πρέπει να την 
χρησιµοποιείτε µε ιδιαίτερη σύνεση. 
 
Για να στείλετε µια κλήση “προς όλα τα 
σκάφη”: 
 

1.  Ενώ η συσκευή 
είναι σε κατάσταση 
αναµονής Standby 
επιλέξτε ένα κανάλι 
για να στείλετε το 
µήνυµα. (Το κανάλι 
16 χρησιµοποιείται 
µόνο για σήµατα 
κινδύνου και 
καταστάσεις 
ανάγκης). 
 
2. Πατήστε το κουµπί 
CALL για µα µπείτε 
στο µενού ALL 
SHIPS CALL . 
 
3. Eπιλέξτε SAFETY 
(ασφάλειας) ή 
URGENCY (ανάγκης) 
 
4. Έχοντας επιλέξει 
ALL SHIPS πατήστε  
ENTER. 
 

Με τα κουµπιά ▲ / ▼ επιλέξτε το κανάλι 
εκποµπής και στην συνέχεια πατήστε το 
κουµπί ENTR  για να στείλετε το µήνυµα 
 
Για να επιστρέψει η συσκευή σε κατάσταση 
αναµονής χωρίς να στείλετε ένα µήνυµα 
επιλέξτε EXIT και στη συνέχεια πατήστε το 
κουµπί ENTR. 
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Όταν ληφθεί ένα σήµα κλήσης «προς όλα 
τα σκάφη»: 

 
1.  Πατήστε 
οποιοδήποτε κουµπί 
για να σταµατήσει το 
σήµα συναγερµού 
που ακούγεται από 

το µεγάφωνο. 
 
2.∆ιαβάστε και γράψτε το αριθµό MMSI του 
σκάφους που στέλνει το σήµα καθώς και την 
ώρα και την ηµεροµηνία στην περίπτωση που 
θέλετε να απαντήσετε στη κλήση. 
 
3.Ακούστε το φωνητικό µήνυµα που λαµβάνει 
το MR F77  (έχει συντονιστεί αυτόµατα στο 
κανάλι που γίνεται η εκποµπή του σήµατος). 
 
 

Εκποµπή κλήσης προς συγκεκριµένο 
σταθµό ή σκάφος (Ιδιωτική 
επικοινωνία») 

Με το σύστηµα DSC 
µπορείτε να στείλετε 
µια κλήση που θα 
ακουστεί µόνο από ένα 

συγκεκριµένο σκάφος ή 
σταθµό. Ένα τέτοιο 
σήµα δεν «διεγείρει» 
τους δέκτες των 
υπολοίπων σκαφών. 
 
Για να στείλετε ένα 
σήµα σε ένα 
συγκεκριµένο µόνο 
σταθµό: 
 
2. Πατήστε το κουµπί 

CALL  για να µπείτε 
στο µενού και στην 
συνέχεια επιλέξτε 
INDIVIDUAL CALL και 
ENTR. 

 
3. Με τα κουµπιά ▲ / ▼ 
προχωρήσετε στην 
επιλογή του αποδέκτη 
είτε χειροκίνητα  
(MANUAL) είτε µέσα 
από τον κατάλογο 
(FRIENDS BOAT). 
Επιλέξτε έναν από τους 
δύο τρόπους και στην 
συνέχεια πατήστε ξανά 
το κουµπί ENTR. 

 
4. Με τα κουµπιά ▲ / ▼ 
επιλέξτε από την λίστα 
που εµφανίζεται το 

κανάλι που θα γίνει η εκποµπή. 
 

5.Πατήστε το κουµπί ENTR για να στείλετε το 
µήνυµα ή να επιστρέψει η συσκευή σε 
κατάσταση αναµονής χωρίς να στείλετε το 
µήνυµα, αν στο βήµα 3 έχετε επιλέξει EXIT. 

 

• Αν το σταθµός που έχετε καλέσει στείλει 
αυτόµατα απάντηση πως µπορεί να 
απαντήσει θα ακουστεί από το µεγάφωνο του 
MR F 77 ένα σήµα συναγερµού. Περιµένετε 
να ακούσετε ένα φωνητικό µήνυµα από το 
σταθµό που έχετε καλέσει.  

• Αν ο σταθµός που έχετε καλέσει δεν στείλει 
ένα µήνυµα πως είναι έτοιµος να απαντήσει 
το MR F 77  θα περιµένει λίγα  δευτερόλεπτα 
και θα σας ζητήσει να ξαναστείλει το µήνυµα 
από το  µενού Unavailabe πιέστε REPT για 
εκ νέου αποστολή του µηνύµατος ή EXIT για 
να βγείτε από το µενού CALL. 
 

Λήψη µιας «ατοµικής» κλήσης. (Κλήση 
από ένα σταθµό µόνο προς εσάς) 

 
Όταν ένας άλλος 
σταθµός σας στέλνει 
µια «προσωπική» 
κλήση: 

• Θα ακουστεί ένα 
σήµα 
προειδοποίησης από 
το µεγάφωνο του MR 
F 77  

• Τα στοιχεία του 
σταθµού που σας έχει καλέσει θα 
εµφανιστούν στην οθόνη  

• Η συσκευή σας θα συντονιστεί στο κανάλι 
που έχει εκπεµφθεί το µήνυµα.  

• Οι, σχετικές µε την κλήση, πληροφορίες θα 
καταχωρηθούν στο ηµερολόγιο κλήσεων (Call 
Log).  
 
Για να απαντήσετε σε µια «προσωπική» 
κλήση: 
 
Πιέστε το κουµπί TALK στο µικρόφωνο και 
απαντήστε. 
 

Αποστολή «οµαδικού» µηνύµατος  
 
Η διαδικασία αποστολής µηνύµατος προς µια 
οµάδα (που έχει οµαδικό αριθµό MMSI) είναι 
παρόµοια µε την προαναφερόµενη διαδικασία 
αποστολής «ατοµικού» µηνύµατος. Σε αυτή 
τη περίπτωση για την αποστολή του 
µηνύµατος χρησιµοποιείται ο οµαδικός 
αριθµός MMSI της οµάδας που θέλετε να 
επικοινωνήσετε µε µόνη διαφορά πως δεν 
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υπάρχει αυτόµατη απάντηση από τις 
συσκευές λήψης του µηνύµατος. 
 
Για να στείλετε ένα οµαδικό µήνυµα: 

 
1. Πιέστε το κουµπί 
CALL  για να µπείτε στο 
µενού και στην συνέχεια 
επιλέξτε GROUP CALL 
και ENTR. 
 
2. Με τα κουµπιά ▲ / ▼ 
προχωρήσετε στην 
επιλογή  των 
αποδεκτών είτε 
χειροκίνητα  (MANUAL) 
είτε µέσα από τον 
κατάλογο (BOAT 
GROUP). Επιλέξτε έναν 
από τους δύο τρόπους 
και στην συνέχεια 
πατήστε ξανά το κουµπί 
ENTR. 

 
3. Με τα κουµπιά ▲ / ▼ 
επιλέξτε από την λίστα 
που εµφανίζεται το 
κανάλι που θα γίνει η 
εκποµπή. 
 

4.Πατήστε το κουµπί 
ENTR για να στείλετε το µήνυµα ή να 
επιστρέψει η συσκευή σε κατάσταση 
αναµονής χωρίς να στείλετε το µήνυµα, αν στο 
βήµα 3 έχετε επιλέξει EXIT. 

 

• Όλοι οι ασύρµατοι της οµάδας που θα 
λάβουν το µήνυµα θα γυρίσουν στο κανάλι 
που έχετε επιλέξει στο βήµα 3. Πατήστε το 
κουµπί TALK και µιλήστε το µικρόφωνο για 
να στείλετε το φωνητικό µήνυµα που θέλετε. 
 

• Κάθε µέλος της οµάδας µπορεί να σας 
απαντήσει στο ίδιο κανάλι. 
 

Λήψη ενός οµαδικού µηνύµατος 
 

 Όταν ένας άλλος 
σταθµός στέλνει µια 
οµαδική κλήση (και 
ανήκετε σε αυτή την 
οµάδα) θα ακουστεί 
ένα σήµα 
προειδοποίησης από 
το µεγάφωνο του MR 
F 77 και τα στοιχεία 
του σταθµού που σας 
έχει καλέσει θα 

εµφανιστούν στην οθόνη. 
 

Για να λάβετε ένα «οµαδικό» µήνυµα: 
 
1. Aκούστε το φωνητικό µήνυµα που 
λαµβάνετε. 
 
2. Πατήστε το κουµπί TALK για να 
απαντήσετε µόνο αν κρίνετε πως χρειάζεται. 
 

Μήνυµα αίτησης για αποστολή 
στίγµατος 
 
Αν επιλέξετε τη λειτουργία Position Request 
µέσω του συστήµατος DSC ο ασύρµατος σας 
µπορεί να λάβει τη θέση (στίγµα) ενός άλλου 
σταθµού VHF που έχει σύστηµα DSC και είναι 
συνδεδεµένος µε συσκευή GPS. Τις 
περισσότερες φορές µια απάντηση θα ληφθεί 
σύντοµα και θα εµφανιστεί στην οθόνη της 
συσκευής σας. Αν για κάποιο λόγο µέσα σε 5 
λεπτά δεν έχετε κάποια απάντηση θα σας 
υποδειχθεί να ξαναστείλετε το µήνυµα ή να 
βγείτε από το µενού POS REQUEST της 
συσκευής. 
 

Για να ζητήσετε τι στίγµα ενός άλλου 
σταθµού 
 

1. Πιέστε το κουµπί 
CALL  για να µπείτε 
στο µενού και στην 
συνέχεια επιλέξτε 
POSITION REQUEST 
και ENTR. 

 
2. Με τα κουµπιά ▲ / 
▼ προχωρήσετε στην 
επιλογή ε των 
αποδεκτών είτε 
χειροκίνητα  
(MANUAL) είτε µέσα 
από τον κατάλογο 
(FRIENDS BOAT ). 
Επιλέξτε έναν από 
τους δύο τρόπους και 
στην συνέχεια 
πατήστε ξανά το 

κουµπί ENTR. 

 

3.Πατήστε ξανά το κουµπί ENTR για να στείλετε 
το αίτηµα στίγµατος. 

 
Η συσκευή σας θα 
στείλει το σήµα 
«αίτησης λήψης 
στίγµατος» και στην 
οθόνη θα υπάρχει η 
ένδειξη WAITING 
FOR ACK (εωσότου 
ληφθεί σήµα 
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επιβεβαίωσης λήψης). Μόλις το σκάφος 
απαντήσει θα εµφανιστεί η ένδειξη 
ACKNOWLEDGED. 
 
Μόλις λάβετε το σήµα επιβεβαίωσης 
χρησιµοποιήστε το κουµπί ▼ για να δείτε την 
θέση του σκάφους. 
 
Αν λάβετε το στίγµα του σταθµού που 
καλέσατε:  
Τo στίγµα και ο αριθµός MMSI αυτού που 
καλέσατε εµφανίζεται στην οθόνη. 
 
Σηµειώστε τη θέση του σταθµού που 
καλέσατε και πατήστε το κουµπί EΧΙΤ για να 
επιστρέψει το Cobra MR F77 σε λειτουργία 
αναµονής. 
 
Σηµείωση: Aν το MR F77 είναι σωστά 
συνδεδεµένο µε συσκευή αυτόµατης 
πλοήγησης της Cobra θα δείτε τη θέση 
(στίγµα) του σταθµού που σας απάντησε στον 
χάρτη που απεικονίζεται στην οθόνη της 
συσκευής αυτόµατης πλοήγησης. 
 

 
Λήψη ενός σήµατος για αποστολή 
στίγµατος 

 
Όταν ο MR F 77 
λειτουργεί κανονικά 
και είναι 
ενεργοποιηµένες οι 
λειτουργίες DSC 

µπορείτε να έχετε καθορίσει το τρόπο που θα 
απαντάτε σε ένα σήµα για αποστολή του 
στίγµατος σας. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις που 
έχετε κάνει όταν λαµβάνετε ένα σήµα για 
αποστολή στίγµατος ο ασύρµατοςVHF MR 
F77 είτε θα αποστείλει αυτόµατα το στίγµα 
σας (Auto Reply Mode) είτε θα απαντήσετε 
χειροκίνητα στο σήµα που λαµβάνει (Manual 
Mode). 
 
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία 
αυτόµατης απάντησης θα ακουστεί ένα σήµα 
ειδοποίησης από το µεγάφωνο µόλις ληφθεί 
αίτηµα αποστολής στίγµατος θα σταλεί 
αυτόµατα το αιτούµενο στίγµα, πιέστε 
οποιοδήποτε κουµπί για να παύσει το ηχητικό 
σήµα ειδοποίησης. 
 
Αν η συσκευή είναι σε λειτουργία χειροκίνητης 
απάντησης πιέζοντας το κουµπί ENTR  θα 
σταλεί µήνυµα µε το στίγµα σας και πιέζοντας 
EXIT δεν θα σταλεί κανένα µήνυµα 
 
 
 

Ηµερολόγιο κλήσεων (Call Log) και 
ηµερολόγιο σηµάτων κινδύνου 
(Distress Log). 

 
Όταν η συσκευή 
βρίσκεται σε 
κατάσταση αναµονής 
κλήσης θα λαµβάνει 
τον αριθµό MMSI 
αυτού που σας καλεί 
καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία υπάρχει 
µέσα στο µήνυµα 
MMSI. 
 
Σηµείωση: Σε κάθε 
(µνήµη) ηµερολόγιο 
(Call Log) µπορεί να 
αποθηκευτούν µέχρι 
20 µηνύµατα. Όταν η 
µνήµη γεµίσει κάθε 
νέο εισερχόµενο 
µήνυµα θα σβήνει το 
παλαιότερο µήνυµα 
που έχει 
καταχωρηθεί στο 

ηµερολόγιο. 
 
Το εικονίδιο µε το φάκελο θα εµφανίζεται 
ανοιχτό όταν υπάρχουν δεδοµένα 
καταχωρηµένα που έχουν αναγνωστεί και 
κλειστό όταν υπάρχουν δεδοµένα που δεν  
έχουν αναγνωστεί στο αρχείο κλήσεων. 
 
Για να κάνετε µια ανασκόπηση στα 
µηνύµατα που έχει λάβει η συσκευή ενώ 
βρίσκονταν σε κατάσταση αναµονής 
έχοντας ενεργοποιηµένη την λειτουργία 
DSC: 
 
1.  Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση 
αναµονής πατήστε το κουµπί CALL για να 
µπείτε στο µενού CALL, χρησιµοποιείστε τα 
κουµπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε DISTRESS 
LOG (κλήσεις ανάγκης-κινδύνου) ή 
RECEIVED CALL (απλές κλήσεις) και πιέστε 
ENTR.  
2. Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ / ▼ και 
ENTR για να δείτε τα µηνύµατα.  
 

Για να διαγράψετε τα 
µηνύµατα από το 
µενού επιλέξτε 
DELETE CALL 
LOGS και στην 

συνέχεια επιλέξτε DISTRESS LOG (κλήσεις 
ανάγκης-κινδύνου) ή RECEIVED CALL 
(απλές κλήσεις) για να διαγράψετε τον 
αντίστοιχο φάκελο αρχείων. Θα εµφανιστεί µια 
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οθόνη επιβεβαίωσης πιέστε ENTR για να 
διαγράψετε τελικά τα αρχεία που επιλέξατε. 
 

Συντήρηση 
 
Ο ασύρµατος VHF Cobra MR F 77 χρειάζεται 
ελάχιστη συντήρηση για να παραµείνει σε 
καλή λειτουργική κατάσταση. 
 
Κρατάτε τη συσκευή καθαρή σκουπίζοντας τη 
µε ένα µαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει 
ελάχιστα. Για να υγράνετε το πανί 

χρησιµοποιείτε µόνο καθαρό νερό. Ποτέ µην 
χρησιµοποιείτε διαλυτικά ή υλικά γυαλίσµατος  
που µπορεί να γρατζουνίσουν το σασί της 
συσκευής ή την οθόνη LCD. 
 
Αν ο ασύρµατος εκτίθεται σε θαλασσινό νερό 
να τον σκουπίζετε µε ένα µαλακό πανί, 
ελάχιστα υγραµένο, µια φορά την ηµέρα για 
να προλάβετε την εναπόθεση αλάτων που 
µπορεί να επηρεάσουν την καλή λειτουργία, 
στα κουµπιά και στο σασί της συσκευής. 
 

 
 

Επίλυση προβληµάτων  
 

∆εν υπάρχουν ενδείξεις 
στην οθόνη LCD 
ενώ ασύρµατος είναι 
αναµµένος 

∆εν έχουν συνδεθεί σωστά τα 
καλώδια τροφοδοσίας. 

Βεβαιωθείτε για τη σωστή 
σύνδεση των καλωδίων 
τροφοδοσίας. 

Γίνεται εκποµπή µε ισχύς 
1Watt αλλά όχι 
µε ισχύ 25Watt. 

Στο κανάλι που έχετε επιλέξει 
επιτρέπετε η εκποµπή µόνο 
µε ισχύ 1Watt 

Επιλέξτε άλλο κανάλι. 

∆εν γίνεται εκποµπή Στο κανάλι που έχετε επιλέξει 
επιτρέπεται µόνο η λήψη 
µηνυµάτων. 

Επιλέξτε άλλο κανάλι. 

∆εν ακούγεται ήχος από 
το µεγάφωνο 

Το ρυθµιστικό έντασης είναι ή 
το φίλτρο SQUELCH είναι σε 
µέγιστη θέση. 

Ρυθµίστε σύµφωνα µε τις 
οδηγίες το ρυθµιστικό έντασης 
και το φίλτρο SQUELCH 

∆εν λαµβάνετε κανένα 
µήνυµα απάντησης 

∆εν υπάρχει κανένας 
ασύρµατος εντός του 
βεληνεκούς εκποµπής σας. 
Η διαµόρφωση του εδάφους 
εµποδίζει τη λήψη. 

Αυξήστε την ισχύ εκποµπής στα 
25Watts 
 
Mετακινηθείτε µέχρι να 
παρακάµψετε το εµπόδιο που 
εµποδίζει την επικοινωνία σας 

∆εν µπορείτε να 
εκπέµψετε σήµα 
κινδύνου µε το σύστηµα 
DSC. 

∆εν έχετε εισάγει τον αριθµό 
MMSI 

Εισάγετε τον αριθµό MMSI 

 


