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Ασύρματος Μοντέλο MT 600

1. Κεραία
2. Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/

Υποδοχή Φόρτισης
3. Πλήκτρο Mode/Power

(Πρόγραµµα λειτουργίας/
Ενεργοποίηση)

4. Πλήκτρο LOCK (Kλείδωµα)
5. Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού
6. Μεγάφωνο/Μικρόφωνο
7. Πλήκτρο Light/Max Range

(Φως/Μεγ. Εμβέλεια)
8. Πλήκτρα VOLUME (Pύθµισης

έντασης ήχου)
9. Πλήκτρο Talk
10. Πλήκτρο CALL (Κλήση)
11. Κλιπ ζώνης
12. Χώρος µπαταριών
13. Ασφάλεια
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Χαρακτηριστικά
• Αμφίδρομος ασύρματος 

με εμβέλεια έως και 5 χμ 

• 8 Κανάλια*

• 38 Υπότονοι CTCSS

• 83 Υπότονοι DCS

• Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό

• Κύκλωµα εξοικονόµησης µπαταρίας

• Αύξηση µ μέγιστης εµβέλειας

• Ειδοποίηση Κλήσης (5 τόνοι επιλογής)

• Σάρωση (Καναλιών, Υπότονων)

• Λειτουργία Vox για Λειτουργία Hands-Free

• Αυτόµατη φίµωση θορύβου

• Επιλέξιμη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τόνου
επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής (“Roger

Beep”)

• Κλείδωμα πλήκτρων

• Εξωτερικό Ηχείο/Μικρόφωνο/Υποδοχή Φόρτισης

• Κλιπ ζώνης
*Δεν�µπορείτε�να�χρησιµοποιήσετε�τα�κανάλια�1�και�2�στη�Γαλλία.�

Η�κατάσταση�αυτή�μπορεί�να�αλλάξει.�Παρακαλώ�επικοινωνήστε�με�την�υπηρεσία

χορήγησης�αδειών�ραδιοσυχνοτήτων�της�Γαλλίας�για�περισσότερες�πληροφορίες.

Πληροφορίες για το προϊόν

Αυτός ο ασύρματος microTALK® κατασκευάστηκε

µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα

απαιτούµενα πρότυπα που αφορούν τις συσκευές

ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργούν σε συχνότητες

PMR 446 όπως έχουν εγκριθεί. Ο ασύρματος αυτός

χρησιµοποιείται στις δηµόσιες συχνότητες και η

χρήση του υπόκειται στις κατά τόπους διατάξεις ή

κανονισµούς. Επικοινωνήστε µε την αρχή που

είναι αρµόδια για τις άδειες ραδιοεπικοινωνίας για

περισσότερες πληροφορίες.

Φροντίδα της συσκευής σας

Ο ασύρματος microTALK® είναι κατασκευασµένος

ώστε να λειτουργεί για πολλά χρόνια χωρίς

προβλήµατα αν τον φροντίζετε σωστά. Παρακάτω

δίνονται µερικές συµβουλές:

• Να χειρίζεστε τον ασύρματο µε προσοχή.

• Φροντίζετε να µην εκτίθεται σε σκόνη.

• Μην τον τοποθετείτε ποτέ σε νερό ή σε υγρό

µέρος.

• Αποφεύγετε την έκθεση του σε ακραίες

θερµοκρασίες.

ΕλληνικάΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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1. Εικονίδιο Σάρωσης
2. Εικονίδιο Roger Beep
3. Εικονίδιο DCS
4. Εικονίδιο

κλειδώµατος
5. Εικονίδιο VOX
6. Εικονίδιο CTCSS
7. Εικονίδιο

Εξασθενηµένης
Μπαταρίας

8. Αριθμοί Υπότονων
9. Εικονίδιο

Εξοικονόμησης
Ενέργειας

10. Αριθμός Κυρίου
Καναλιού

11. Εικονίδιο Λήψης/
Εκπομπής
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Φορτιστής και Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες

Για να τοποθετήσετε µπαταρίες στη συσκευή:

1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης, ελευθερώνοντας το µάνδαλό του και σύροντάς το

προς τα πάνω.

2. Πιέστε προς τα πάνω την ασφάλεια για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των

μπαταριών.

3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις των πόλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Ο�κατ’�εκτίμηση�χρόνος�λειτουργίας�για�μια�πλήρη�φόρτιση�είναι�12�ώρες.

Αυτές οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται κατάλληλα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να

µην απορρίπτονται στα σκουπίδια. Ορισµένες χώρες ή κοινότητες εφαρµόζουν την ανακύκλωση και έχουν καθιερώσει προγράµµατα

συλλογής αποβλήτων. Για οδηγίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση των αποβλήτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:�Μην�πετάξετε�τις�µπαταρίες�στη�φωτιά�και�µην�τις�εκθέσετε�σε�υψηλή�θερμοκρασία.�Μπορεί�να�εκραγούν.

Για να φορτίσετε τον(τους) ασύρματο(ους) microTALK® της Cobra:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά. Βλ. παραπάνω για οδηγίες τοποθέτησης μπαταριών.

2. Εισάγετε τον στρογγυλό ακροδέκτη του επίτοιχου φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης, στην άνω πλευρά του

ασυρμάτου. Ο επίτοιχος φορτιστής έχει δύο (2) στρογγυλά βύσματα που σας επιτρέπουν να φορτίσετε ταυτόχρονα είτε

μία (1) ή δύο (2) συσκευές ασυρμάτου.

3. Βάλτε τον επίτοιχο φορτιστή στην πρίζα. Ο φορτιστής τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να

είναι εύκολα προσβάσιμος.

Δεν συνιστάται να επαναφορτίζετε μπαταρίες για παραπάνω από 24 ώρες. Ο κατ’ εκτίμηση χρόνος λειτουργίας για

μια πλήρη φόρτηση είναι 12 ώρες.

Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφορτιζομενες μπαταρίες και τον επιτοίχιο φορτιστή που περιλαμβάνονται στη

συσκευασία προκειμένου να επαναφορτίσετε τον ασύρματο Cobra microTALK® σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και

μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες. 

ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ: Χρησιμοποιήστε περιλαμβάνονται τοίχο φορτιστής, Αριθμός είδους PA-CY4, 12V και 200mA

έξοδο.ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ: Χρησιμοποιήστε περιλαμβάνονται τοίχο φορτιστής, Αριθμός είδους PA-CY4, 12V και 200mA έξοδο.

Ενεργοποίηση ασυρμάτου

Για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματό σας:

– Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE/POWER μέχρι να ακούσετε μία σειρά ήχων, η οποία δείχνει ότι ο

ασύρματος είναι ενεργοποιημένος. 

Ο ασύρματος microTALK® βρίσκεται στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, έτοιµος να δεχτεί κλήσεις. Ο ασύρματος είναι πάντα

σε πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, εκτός των περιπτώσεων που έχουν πιεστεί τα πλήκτρα TALK, CALL ή MODE/ POWER.

Για να απενεργοποιήσετε τον ασύρματό σας:

– Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE/POWER για δύο (2) δευτερόλεπτα. 

Ένδειξη εξασθενηµένης µπαταρίας

Όταν η στάθµη της µπαταρίας είναι χαµηλή, η ένδειξη BATTERY LOW (Εξασθενηµένη µπαταρία) θα αρχίσει να

αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι οι µπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:�Μόνον�οι�παρεχόµενες�µπαταρίες�NiMH�µπορούν�να�επαναφορτιστούν.

Εξοικονόµηση µπαταρίας/ενέργειας

Αν ο ποµποδέκτης δεν δεχθεί κλήσεις για διάστηµα 10 δευτερολέπτων, θα περάσει αυτόµατα στο πρόγραµµα

εξοικονόµησης µπαταρίας και στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη POWER SAVER (Εξοικονόµηση ενέργειας).  Αυτό δεν

εµποδίζει τον ασύρματο να δέχεται κλήσεις.

ΕλληνικάΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑσφάλειαΑφαιρέστε το
κλιπ ζώνης

Τοποθετήστε
τις µπαταρίες

Επίτοιχος φορτιστής

Πλήκτρο Mode/Power
(Πρόγραµµα
λειτουργίας/
Ενεργοποίηση)

Εικονίδιο
Εξασθενηµένης
Μπαταρίας

Εξοικονόµηση

ενέργειας

Εισάγετε το
σύνδεσμο
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Επικοινωνία µε άλλο άτοµο

1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία).

2. Με το µικρόφωνο σε απόσταση 5 εκ. (2 ίντσ.) περίπου από το στόµα σας, µιλήστε κανονικά.

3. Απελευθερώστε το πλήκτρο µόλις σταµατήσετε να µιλάτε και ακούστε την απάντηση.

Όση ώρα είναι πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) δεν µπορείτε να δεχθείτε κλήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Και�οι�δύο�ποµποδέκτες�πρέπει�να�είναι�συντονισµένοι�στο�ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν

τον�ίδιο�κωδικό�υπότονου�για�να�είναι�δυνατή�η�επικοινωνία�µεταξύ�τους.

Για ν’ ακούσετε την απάντηση

– Αφήστε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να δεχθείτε εισερχόµενες κλήσεις. Ο ασύρματος microTALK® βρίσκεται πάντα

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

λειτουργίας).

Για να ρυθμίσετε την Ένταση Ήχου

– Πατήστε τα πλήκτρα VOLUME UP ή VOLUME DOWN.

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

Πλήκτρο CALL (Κλήση) 

– Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο CALL (Κλήση). 

Το άλλο άτοµο θα ακούσει έναν ήχο κλήσης δύο (2) δευτερολέπτων. Δεν μπορείτε να αποστείλετε ή να λάβετε εκπομπές

κατά τη διάρκεια του ήχου κλήσης των δύο (2) δευτερολέπτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Και�οι�δύο�ασύρματοι�πρέπει�να�είναι�συντονισµένοι�στο�ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν�τον�ίδιο�κωδικό�υπότονου

για�να�είναι�δυνατή�η�επικοινωνία�µεταξύ�τους.

Για να επιλέξετε ένα κανάλι

– Με τον ασύρματο ενεργοποιημένο, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα οκτώ (8) κανάλια πατώντας τα πλήτρα

CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN. 

Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ  ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ  για να

προχωρήσετε γρήγορα προς τα εµπρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Και�οι�δύο�ασύρματοι�θα�πρέπει�να�είναι�συντονισμένοι�στο�ίδιο�κανάλι�και�υπότονο�(βλ.�“Υπότονοι�CTCSS”�ή�“Υπότονοι�DCS”)�για

να�επικοινωνήσουν.

Λειτουργία κλειδώµατος

Το πλήκτρο LOCK κλειδώνει τα πλήκτρα CHANNEL UP, CHANNEL DOWN και MODE/POWER

προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία επιλογή τους. 

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος:

– Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για δύο (2) δευτερόλεπτα για να

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Κατά το κλείδωµα ή το ξεκλείδωµα του πληκτρολογίου θα ακουστεί ένα διπλό ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης. Όταν ο ασύρματος είναι

κλειδωµένος, εµφανίζεται το εικονίδιο κλειδώµατος.

ΕλληνικάΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ακρόαση

Πλήκτρα ρύθµισης
έντασης ήχου

Επίπεδο έντασης
ήχου

Πλήκτρο CALL
(Κλήση)

Πλήκτρα
καναλιών

Κανάλια

Πλήκτρο LOCK
(Kλείδωµα)

Εικονίδιο
κλειδώµατος

Πλήκτρο Talk 5 εκ. από το
στόµα
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Για να φωτίσετε την οθόνη

– Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για να φωτιστεί η οθόνη για 10

δευτερόλεπτα.

Αυτόµατη φίµωση θορύβου/Αύξηση µέγιστης εµβέλειας

Ο ασύρματος microTALK® διαθέτει Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου, η οποία διακόπτει αυτόµατα ασθενείς αναµεταδόσεις

και ανεπιθύµητους θορύβους που προέρχονται από το έδαφος, τις συνθήκες που επικρατούν ή όταν ο ασύρματος

βρίσκεται στο µέγιστο όριο εµβέλειας. 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή τη λειτουργία ή να ενεργοποιήσετε την Αύξηση Μέγιστης Εµβέλειας

επιτρέποντας τη λήψη όλων των σηµάτων και αυξάνοντας τη µέγιστη εµβέλεια του ασυρμάτου σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την Αυτόµατη Φίµωση Θορύβου:

– Πιέστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για λιγότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα. 

Αν ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήµατα, σηµαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας (βλ.

παρακάτω).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας:

– Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) για πέντε (5) δευτερόλεπτα

τουλάχιστον έως ότου ακούσετε δύο (2) ηχητικά σήµατα, που δείχνουν ότι η λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας

ενεργοποιήθηκε. 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αύξησης µέγιστης εµβέλειας:

– Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο LIGHT/MAX RANGE (ΦΩ Σ/ΜΕΓ. ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ) ή αλλάξτε κανάλι.

Εµβέλεια του microTALK®

Ο ασύρματος microTALK® έχει εµβέλεια έως και 5 χιλιόµετρα. 

Η εµβέλεια του ασύρματος ποικίλει ανάλογα µε το έδαφος και τις συνθήκες.

Σε επίπεδη, ανοιχτή περιοχή ο ασύρματος σας θα λειτουργήσει στη

µέγιστη εµβέλεια.

Αν στη διαδροµή του σήµατος παρεµβάλλονται κτίρια ή δέντρα, η

εµβέλεια µπορεί να µειωθεί. 

Η ύπαρξη πυκνής βλάστησης και λοφώδους εδάφους θα εξασθενήσει ακόµη περισσότερο το σήµα.

Να θυµάστε ότι µπορεί να επιτευχθεί η µέγιστη εµβέλεια µε τη χρήση της λειτουργίας αύξησης µέγιστης εµβέλειας. 

Δείτε παραπάνω για λεπτοµέρειες.

Εξωτερικό Ηχείο/ Μικρόφωνο/ Υποδοχή Φόρτισης

Ο ασύρματος microTALK® µπορεί να εξοπλιστεί µε ένα προαιρετικό εξωτερικό µεγάφωνο/µικρόφωνο (δεν

περιλαµβάνεται), δίνοντάς σας τη δυνατότητα συνοµιλίας χωρίς τη χρήση χεριών.

Για να συνδέσετε το Εξωτερικό Ηχείο/ το Μικρόφωνο ή το Φορτιστή:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα φόρτισης στο πάνω μέρος του ασυρμάτου.

2. Τοποθετήστε το βύσµα µέσα στην υποδοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπερβολική ακουστική πίεση από ακουστικά αυτιών και κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΕλληνικάΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μέγιστη εµβέλεια

Πλήκτρο Light/
Max Range

Εξωτερικό Ηχείο/

Μικρόφωνο/

Υποδοχή Φόρτισης

Πλήκτρο Light/
Max Range

Μειωµένη εµβέλεια Μειωµένη εµβέλεια
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Διαδοχική εµφάνιση των λειτουργιών Mode

Mε τη δυνατότητα διαδοχικής εµφάνισης όλων των Προγραμμάτων λειτουργίας, µπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του

ασυρμάτου σας microTALK® ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, τα χαρακτηριστικά του ασυρμάτου σας

θα εµφανιστούν στην ίδια προκαθορισµένη σειρά:

Ρύθµιση υπότονων CTCSS

Ρύθµιση υπότονων DCS

Ρύθµιση ενεργ./απενεργ. VOX 

Ρύθµιση επιπέδου ευαισθησίας VOX

Ρύθµιση σάρωσης καναλιών

Ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS 

Ρύθµιση σάρωσης υπότονου DCS

Ρυθμίστε τους Ήχους Κλήσης

Ρύθµιση ενεργ./απενεργ. “Roger Beep”

Υπότονοι CTCSS

Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα κωδικοποίησης τόνων που σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν

από 38 κωδικούς για να µειώσετε τις παρεµβολές από άλλους χρήστες σε ένα κανάλι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Αν�χρησιµοποιείτε�κωδικό�υπότονου�και�οι�δύο�ασύρματοι�πρέπει�να�συντονιστούν�στο�ίδιο�κανάλι�και�να�έχουν�τον�ίδιο�υπότονο

για�να�είναι�δυνατή�η�επικοινωνία�µεταξύ�τους.�Κάθε�κανάλι�θα�θυµηθεί�τον�τελευταίο�κωδικό�που�επιλέξατε.

Για να επιλέξετε έναν Υπότονο CTCSS:

1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι, πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE μέχρι το εικονίδιο

CTCSS να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο CTCSS, στην οθόνη θα

αναβοσβήνει το OFF ή οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού.

2. Αν αναβοσβήνουν τα CTCSS και OFF, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για

να βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν υπότονο ή, αν αναβοσβήνουν το

CTCSS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή

CHANNEL DOWN για να επιλέξετε υπότονο.

3. Όταν εµφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούρια

ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

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

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα

ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

ΕλληνικάΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιώνΕπιλέξτε υπότονο

CTCSS
Απενεργοποιη-
μένο
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Υπότονοι DCS

Το DCS (Digital Coded Squelch, Φίμωση Ψηφιακής Κωδικοποίησης) είναι ένα προηγμένο σύστημα

ψηφιακής κωδικοποίησης το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από 83 υπότονους για να

μειώσετε τις εισερχόμενες εκπομπές από άλλους χρήστες του καναλιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Αν�χρησιμοποιείτε�υπότονο�με�DCS�κωδικό,�και�οι�δύο�ασύρματοι�θα�πρέπει�να�είναι

συντονισμένοι�στο�ίδιο�κανάλι�και�υπότονο�DCS�για�να�επικοινωνήσουν.�Κάθε�κανάλι�θα�θυμάται�τον

τελευταίο�υπότονο�που�επιλέξατε.�

Για να Επιλέξετε έναν Υπότονο DCS:

1. Αφού επιλέξετε ένα κανάλι, πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE μέχρι να αναβοσβήνει

το εικονίδιο DCS στην οθόνη. Εκτός από το εικονίδιο DCS, θα αναβοσβήνουν στην οθόνη είτε το

OFF είτε οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον αριθμό καναλιού.

2. Αν αναβοσβήνουν τα DCS και OFF, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να

βγείτε από το OFF και να προχωρήσετε για να επιλέξετε έναν υπότονο ή, αν αναβοσβήνουν το DCS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον

αριθμό καναλιού, πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να επιλέξετε υπότονο.

3. Όταν εµφανιστεί ο υπότονος που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

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

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα

ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

Εκποµπή Ενεργοποιούµενη µε Φωνή (VOX)

H λειτουργία VOX επιτρέπει τη χρήση του ασυρμάτου microTALK® χωρίς τη

χρήση χεριών και ο ασύρματος εκπέµπει αυτόµατα όταν µιλήσετε. Μπορείτε να

ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX ανάλογα µε την ένταση της φωνής σας

και να αποφύγετε έτσι εκποµπές που ενεργοποιούνται από θορύβους του

περιβάλλοντος.  

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Εµφανίζεται η

τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ  ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX.

3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση VOX που θέλετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

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

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα

ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

ΕλληνικάΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πλήκτρα καναλιώνΕπιλέξτε VOXΠλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιώνΕπιλέξτε υπότονο

DCS ΑΠΕΝΕΡ-
ΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ
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Για να ρυθµίσετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο

VOX αρχίσει να αναβοσβήνει και εµφανιστεί το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας.  

Το�τρέχον�επίπεδο�ευαισθησίας�εµφανίζεται�µε�το�γράµµα�“L”�και�έναν�αριθµό

από�το�1�έως�το�5.�Το�5�δείχνει�το�µέγιστο�επίπεδο�ευαισθησίας�και�το�1�το

ελάχιστο�επίπεδο�ευαισθησίας.

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

ρύθµιση.

3. Όταν εµφανιστεί το επίπεδο ευαισθησίας VOX που προτιµάτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

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

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα

ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Σάρωση καναλιού

Ο ασύρματος microTALK® µπορεί να πραγματοποιήσει αυτόµατη σάρωση καναλιών (1 έως 8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Ο�ασύρματος�αγνοεί�συγκεκριμένους�υπότονους�CTCSS�ή�DCS�κατά�τη�σάρωση�καναλιών.

Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση καναλιών:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) έως ότου το εικονίδιο Scan (Σάρωση) και ο
αριθµός καναλιού αναβοσβήνουν στην οθόνη.

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ  ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ  για να αρχίσει η σάρωση καναλιών.

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα εµφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης καναλιών είναι
ενεργοποιηµένη. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει τη σάρωση όλων των καναλιών και θα σταµατήσει εάν ανιχνευθεί
εισερχόµενη κλήση. Ο ασύρματός σας θα παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι για 10 δευτερόλεπτα.

Κατά τη ρύθµιση σάρωσης καναλιού, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ο ασύρματος θα επιστρέψει
αυτόµατα στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού ή του καναλιού/υπότονου που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν
περάσετε στις λειτουργίες Mode. 

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

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

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

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

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ασύρματός σας θα ξεκινήσει ξανά αυτόµατα τη σάρωση καναλιών. 

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

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

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να προχωρήσετε στη ρύθμιση υπότονου για το κανάλι που είτε εμφανίστηκε πριν εισάγετε Πρόγραμμα
Λειτουργίας είτε μέσω του οποίου, κατά τη διάρκεια σάρωσης, λάβατε για τελευταία φορά μία κλήση (βλ. “Σάρωση Υπότονων CTCSS” ή
“Σάρωση Υπότονων DCS” για περισσότερες λεπτομέρειες).

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

ΕλληνικάΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Σάρωση υπότονων CTCSS

Ο ασύρματος microTALK® που διαθέτετε µπορεί να πραγµατοποιήσει αυτόµατη σάρωση υπότονων

CTCSS (01 έως 38) σε ένα (1) κανάλι. 

Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση υπότονων:

1. Με τον ποµποδέκτη στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-

ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το κανάλι 

στο οποίο θέλετε να πραγµατοποιήσετε σάρωση υπότονων CTCSS. 

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι τα εικονίδια Σάρωσης, CTCSS και οι μικροί αριθμοί να αρχίσουν

να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ για να αρχίσει η σάρωση υπότονων CTCSS

στο κανάλι που επιλέξατε.

Το εικονίδιο Scan (Σάρωση) θα συνεχίσει να εµφανίζεται στην οθόνη όση ώρα η λειτουργία σάρωσης υπότονου CTCSS

είναι ενεργοποιηµένη. Ο ασύρματός σας θα συνεχίσει τη σάρωση υπότονων CTCSS και θα σταµατήσει εάν ανιχνευθεί εισερχόµενη κλήση. Ο

ασύρματος θα παραµείνει σ’ αυτό το κανάλι/υπότονο για 10 δευτερόλεπτα. 

Κατά τη ρύθµιση σάρωσης υπότονου CTCSS, εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα ο ασύρματος θα επιστρέψει αυτόµατα στο

πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ του καναλιού/υπότονου που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας.

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

α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο. Ο ασύρματος σας

θα παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

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

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK (Οµιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη µιας κλήσης, ο ασύρματος

θα εκπέµψει στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα

ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Εάν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ο ασύρματος θα ξαναρχίσει αυτόµατα τη σάρωση υπότονων CTCSS. 

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε είτε στο συγκεκριµένο κανάλι είτε στο κανάλι/υπότονο

που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της σάρωσης,

δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ποµποδέκτης θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

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

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK (Κλείδωµα) για να επιστρέψετε στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο συγκεκριµένο κανάλι είτε στο

κανάλι/υπότονο που είχε εµφανιστεί στην οθόνη πριν περάσετε στα Προγράμματα λειτουργίας ή στο κανάλι που, κατά τη διάρκεια της

σάρωσης, δεχθήκατε την τελευταία κλήση.

ΕλληνικάΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Σάρωση Υπότονων DCS

Μπορείτε να διεξάγετε αυτόματα σάρωση των υπότονων DCS (01 έως 83) εντός ενός καναλιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Ο�ασύρματος�πρέπει�να�είναι�στη�λειτουργία�CTCSS�OFF�κατά�τη�διαδοχική�εμφάνιση

των�λειτουργιών�mode,�διαφορετικά�ο�τρόπος�DCS�θα�προσπεραστεί.

Για να διεξάγετε Σάρωση των Υπότονων DCS:

1. Με τον ασύρματο στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ, πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ  ή ΚΑNAΛΙ-

ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να πραγµατοποιήσετε σάρωση υπότονων

DCS. 

2. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι τα εικονίδια SCAN , DCS και οι μικροί αριθμοί δίπλα από τον

αριθμό καναλιού να αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

3. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ  ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ  για να αρχίσει η σάρωση υπότονων DCS

στο κανάλι που επιλέξατε.

Το εικονίδιο σάρωσης θα συνεχίσει να εμφανίζεται όταν η σάρωση υπότονων DCS είναι στο ON. Ο

ασύρματός σας θα συνεχίσει να διεξάγει σάρωση για υπότονους DCS και θα σταματήσει όταν

ανιχνευτεί κάποια εισερχόμενη κλήση. Ο ασύρματος θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι/υπότονο για 10 δευτερόλεπτα.

Κατά τη ρύθμιση της σάρωσης υπότονων DCS, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, ο ασύρματός σας θα επιστρέψει

αυτόματα στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ στο κανάλι/ υπότονο που εμφανιζόταν προτού εισάγετε περισσότερες λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια της Σάρωσης (Ενώ λαμβάνετε μία Εισερχόμενη Κλήση), μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

α. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TALK (Οµιλία) για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο. Ο ποµποδέκτης σας

θα παραµείνει στο συγκεκριµένο κανάλι/υπότονο και θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

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

Αν πιέσετε το πλήκτρο TALK  (Οµιλία) κατά τη διάρκεια της σάρωσης και όχι εντός 10 δευτερολέπτων από τη λήψη µιας κλήσης, ο ασύρματος

θα εκπέµψει στο κανάλι/υπότονο αυτό που δεχθήκατε την τελευταία κλήση. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα

ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (όταν δεν δέχεστε κλήση), µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το κανάλι/ υπότονο που εμφανιζόταν πριν εισάγετε τα Προγράμματα λειτουργίας ή το κανάλι/υπότονο μέσω του οποίου, κατά τη

σάρωση, λάβατε για τελευταία φορά κάποια κλήση. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο ασύρματος θα επιστρέψει στο πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TALK για να επικοινωνήσετε είτε μέσω του καναλιού είτε σε πρόγραμμα καναλιού.

β. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να προχωρήσετε στο επόμενο διαθέσιμο Πρόγραμμα Λειτουργίας.

γ. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ είτε στο κανάλι/υπότονο που εμφανιζόταν πριν εισάγετε

τα Προγράμματα Λειτουργίας ή το κανάλι/υπότονο μέσω του οποίου, κατά τη σάρωση, λάβατε για τελευταία φορά κάποια κλήση.

ΕλληνικάΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιλέξτε κανάλιΠλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιών Επιλέξτε σάρωση
υπότονων
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Ρυθμίστε τους Ήχους Κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε (5) διαφορετικών ήχων κλήσης προκειμένου να στείλετε μία

μοναδική ειδοποίηση κλήσης.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Ήχου Κλήσης:

1. Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα “C”. Ο αριθμός του τρέχοντος ήχου

κλήσης θα αναβοσβήνει στην οθόνη δίπλα από το “C.” Ο τρέχων ήχος κλήσης θα ακουστεί για

ένα (1) δευτερόλεπτο.

2. Πιέστε το πλήκτρο CHANNEL UP ή CHANNEL DOWN για να ακούσετε τις άλλες ρυθμίσεις ήχων κλήσης.

3. Μόλις επιλέξετε έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και

προχωρήστε σε άλλη λειτουργία.

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

πρόγραµµα ΑΚΡΟΑΣΗΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:�Αν�δεν�πατηθεί�κανένα�πλήκτρο�για�15�δευτερόλεπτα,�η�ρύθμιση�ήχου�κλήσης�θα�επιστρέψει�στην�τρέχουσα�επιλογή.

Τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης της εκποµπής (“Roger Beep”)

Ο συνοµιλητής σας θα ακούσει έναν ηχητικό τόνο όταν απελευθερώσετε το

πλήκτρο TALK (Οµιλία). Αυτός ο τόνος ενηµερώνει το συνοµιλητή σας ότι

σταµατήσατε να µιλάτε και είναι πλέον ελεύθερος να µιλήσει αυτός. Αυτή η

λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Roger
Beep”:

Όταν ενεργοποιείτε τον ποµποδέκτη microTALK® για πρώτη φορά, η λειτουργία “Roger Beep” είναι ενεργοποιηµένη.

1. Πιέστε και απελευθερώστε το πλήκτρο MODE (Πρόγραµµα λειτουργίας) µέχρι να δείτε το εικονίδιο “Roger Beep” να αναβοσβήνει στην

οθόνη. Εµφανίζεται η τρέχουσα κατάστασή του (ενεργοποιηµένο ή απενεργοποιηµένο).

2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑNAΛΙ-ΠΑΝΩ  ή ΚΑNAΛΙ-ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του “Roger Beep”.

3. Όταν εµφανιστεί η ρύθµιση του Roger Beep που επιθυµείτε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

α. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στο πρόγραμμα ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

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

γ. Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα για να καταχωρίσετε την καινούργια ρύθµιση και να επιστρέψετε στο πρόγραµµα

ΑΚΡΟΑΣΗΣ.

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

εµφανιστεί το εικονίδιο “Roger Beep”. 

ΕλληνικάΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιλέξτε Roger
Beep

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας)

Πλήκτρα καναλιών

Πλήκτρο MODE
(Πρόγραµµα
λειτουργίας) 

Πλήκτρα καναλιών

Ρύθμιση Ήχου
Κλήσης
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Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εταιρεία Cobra Electronics Europe Limited που εδρεύει στο 
Dungar House, Northumberland Avenue 
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland 

δηλώνουμε με βάση την αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Private Mobile Radio (PMR 446)

Μοντέλο: MT 600

με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τις βασικές και άλλες
απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EC). 
Το προϊόν συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά
έγγραφα:

Έκθεση RF: EN 62311 (2008)
Ασφάλεια στη χρήση 
ηλεκτρικού εξοπλισμού: EN 60950-1:2006 + A11: 2009
EMC: EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
Φάσμα: EN 300 296-1 V1.3.1 (2010-07)

EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ)
Αρ. 278/2009 της 6ης Απριλίου 2009, εφαρμόζοντας την οδηγία 2009/125/EC του
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, αναφορικά με τις απαιτήσεις του
οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε συνθήκες άνευ
φόρτου και τη μέση ενεργή απόδοση των εξωτερικών παροχών ενέργειας.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 Αύγουστος 2011

JEAN-LOUIS POOT
Γενικός διευθυντής

Εγγύηση & Εξυπ ηρέτηση π ελατών
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την εξυπηρέτηση πελατών,
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Για χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόκειται στους τοπικούς νόμους και
κανονισμούς.

Η επωνυμία CEEL® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Cobra Electronics Europe, Ltd.

Το σχέδιο με το φίδι και η επωνυμία microTALK® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της
Cobra Electronics Corporation, USA.

©2011 Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com
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