
 

COBRA SM-660 
Μιλήστε πιο εύκολα και ασφαλέστερα, µείνετε σε επαφή µε την οικογένεια και τους 
φίλου σας χρησιµοποιώντας ένα Walkie Talkie τεχνολογίας Micro Talk® της Cobra. 
 
 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
 

 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

1. Κεραία 
2. Ακροδέκτες σύνδεσης εξωτερικού 
µικροφώνου-ακουστικού, ακροδέκτης 
φορτιστή 
3. Ενεργοποίηση - επιλογή τρόπου 
λειτουργίας 
4. Κουµπί ενεργοποίησης σάρωσης 
καναλιών 
5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή λειτουργίας 
6. Φωτισµός οθόνης 
7. Μεγάφωνο-µικρόφωνο 
8. Ρύθµιση ηχητικής έντασης 

9. Ενεργοποίηση µέγιστης εµβέλειας 
10. Κουµπί εκποµπής 
11. Κλείδωµα λειτουργιών 
12. Υποδοχή κορδονιού καρπού 
13. Κλιπ ζώνης 
14. Υποδοχή µπαταριών 
15. Ασφάλεια καλύµµατος µπαταριών 

1. Κατάσταση µπαταρίας 
2. Ένδειξη λειτουργίας VOX 
3. Ένδειξη σάρωσης 
4. Ένδειξη τόνου Roger Beep 
5. Κλείδωµα λειτουργιών 
6. Ένδειξη τόνου κλήσης  
7. Ένδειξη κωδικού CTCSS 
8. Κωδικός DCS ή CTCSS 
9. Ένδειξη εξοικονόµησης ενέργειας 
10. Ένδειξη καναλιού 
11. Ένδειξη εκποµπής / Λήψης 
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Γενική φροντίδα της συσκευής 
Τα SM 660  έχουν κατασκευαστεί ώστε να προσφέρουν χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας αν 
τα µεταχειριστείτε σωστά. Οι υποδείξεις που ακολουθούν συνεισφέρουν σηµαντικά στη 
λειτουργία των συσκευών, χωρίς προβλήµατα. 

• Πάντα να µεταχειρίζεστε τις συσκευές µε προσοχή. 

• Κρατάτε τις µακριά από σκόνη 

• Ποτέ µην αφήνετε τις συσκευές σε υγρό περιβάλλον και µην επιτρέπετε να σας πέσουν 
στο νερό. 

• Αποφύγετε να τις εκθέτετε σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας. 
 
Εγκατάσταση των µπαταριών και οδηγίες σχετικά µε αυτές. 

Ελευθερώστε το κλιπ της ζώνης από την υποδοχή του και  πιέζοντας την 
ασφάλεια του και σέρνοντας το µε την φορά του βέλους. 
 
Πιέστε προς τα πάνω την «ασφάλεια» του καλύµµατος των µπαταριών 
Τοποθετήστε τις µπαταρίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη τοποθέτηση 
τους µε σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σηµάδια στην υποδοχή 
τους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφήνετε τις µπαταρίες των συσκευών να φορτίζοντα για 
διάστηµα µεγαλύτερο από 24 ώρες. Το συνιστώµενο διάστηµα φόρτισης 
των µπαταριών είναι 12 ώρες. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία περίπτωση µην επιχειρήσετε να φορτίσετε 
αλκαλικές µπαταρίες η απλές µπαταρίες. Σε καµία περίπτωση µην 
εγκαθιστάτε παλιές και νέες µπαταρίες µαζί. Ποτέ µην αναµιγνύετε 

µπαταρίες διαφορετικών τύπων.  
 
Φόρτιση των µπαταριών της συσκευής 
 

Βεβαιωθείτε πως οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. ∆ώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στη τοποθέτηση τους µε σωστή πολικότητα.  
Συνδέστε το βύσµα του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή που υπάρχει 
στο επάνω µέρος του SM 660. 
Συνδέστε το καλώδιο µε µια ενεργή θύρα USB. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία περίπτωση µην επιχειρήσετε να φορτίσετε αλκαλικές µπαταρίες η απλές 
µπαταρίες. Χρησιµοποιείτε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Νι-ΜΗ ίδιου τύπου µε αυτές 
που υπάρχουν στην συσκευασία της συσκευής. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόµενο των µπαταριών είναι ιδιαίτερα τοξικό. Όταν έρθει η ώρα να τις 
πετάξετε πρέπει να το κάνετε σύµφωνα µε τους νόµους που ισχύουν για απόβλητα τέτοιου 
τύπου. Αρκετά καταστήµατα που πωλούν ηλεκτρονικά είδη δέχονται µπαταρίες  για 
ανακύκλωση ενώ σε πολλές περιοχές και καταστήµατα υπάρχουν ειδική κάδοι για την 
απόρριψη µπαταριών.  

 
 
Η Cobra συνιστά οι συσκευές να είναι απενεργοποιηµένες κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 
Σε καµία περίπτωση η συσκευή δεν πρέπει να εκπέµπει κατά την διάρκεια της φόρτισης. 
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Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του SM 660 
 
Για να ενεργοποιήσετε το SM 660: 

Πιέστε το κουµπί MODE/POWER εωσότου ακούσετε µια σειρά από 
ηχητικές ενδείξεις (τόνους)  που δηλώνουν την ενεργοποίηση της 
συσκευής. 
Το SM 660 είναι τώρα σε κατάσταση ακρόασης έτοιµο να δεχτεί ή να 
εκπέµψει κάποιο µήνυµα. Το ΜΤ 660 είναι πάντα σε κατάσταση 
ακρόασης –αναµονής εκτός από τις στιγµές που εκπέµπετε µήνυµα, 
καλείτε ή έχετε πιέσει το κουµπί MODE. 

 
Για να απενεργοποιήσετε το SM 660: 
Πιέστε παρατεταµένα το κουµπί MODE/POWER 

 
Ένδειξη κατάστασης µπαταρίας 
 

Η κατάσταση της µπαταρίας της συσκευής απεικονίζεται στο 
αντίστοιχο εικονίδιο της οθόνης. Όταν η µπαταρία είναι πλήρως 
φορτισµένη και τα τέσσερα τετραγωνάκια εµφανίζονται µαύρα. 

 

 
Χαµηλή στάθµη µπαταρίας 

Όταν οι µπαταρίες έχουν εκφορτιστεί η αντίστοιχη ένδειξη θα 
αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής. Αυτό σηµαίνει πως οι 
µπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν µε 
συµβατικές.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο οι µπαταρίες NiMH που συνοδεύουν τα SM 660 

µπορεί να επαναφορτιστούν. Σε καµία περίπτωση µην επιχειρήσετε να φορτίσετε απλές 
αλκαλικές µπαταρίες. 

 
Λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας 

Αν δεν γίνει καµία εκποµπή για 10  δευτερόλεπτα, το SM 660 
αυτόµατα θα µεταβεί σε λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας και η 
ένδειξη Power Saver θα εµφανιστεί στην οθόνη. Αυτός ο τρόπος 
λειτουργίας δεν αναιρεί την ικανότητα της συσκευής να δέχεται 
εισερχόµενα µηνύµατα. 
 

 
Επικοινωνία  
 

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

 

 

 
Επιλογή καναλιού επικοινωνίας  
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Mε τη συσκευή ενεργοποιηµένη µπορείτε να  επιλέξετε οποιοδήποτε 
από τα 8 κανάλια εκποµπής λήψης µέσω του κουµπιού ▲ 
CHANNEL ▼. Πιέζοντας παρατεταµένα το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ 
αυξάνεται η ταχύτητα αναζήτησης. 

 
Σηµείωση: Kαι οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συντονισµένες στο 
ίδιο κανάλι και να χρησιµοποιούν τον ίδιο κωδικό επικοινωνίας (αν έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία) προκειµένου να είναι δυνατή η 
επικοινωνία µεταξύ τους 

 

 
Ακρόαση απάντησης 

Αφήστε το κουµπί TALK για να έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε την 
απάντηση στο µήνυµα σας. 
Το SM 660 είναι πάντα σε κατάσταση ακρόασης εκτός από τις 
στιγµές που εκπέµπετε µήνυµα, καλείτε ή έχτε πιέσει το κουµπί 
MODE. 

 
Ρύθµιση της ηχητικής έντασης 

Πιέστε τα βέλη που υπάρχουν στο κουµπί VOLUME προκειµένου να 
αυξοµειώσετε την ένταση του ήχου. Μια διπλή ηχητική ένδειξη  
(µπιπ) ακούγεται όταν έχετε φτάσει στην ελάχιστη (1) ή στη µέγιστη 
(8) στάθµη της ηχητικής ένταση. 
 
 

 
Κουµπί εκποµπής-κλήσης 

Πιέζοντας και αφήνοντας το κουµπί CALL  στο δέκτη του δεύτερου 
SM 660  θα ακουστεί ένας ήχος κλήσης (σε όλες τις συσκευές που 
είναι µέσα στην εµβέλεια της συσκευής και στο ίδιο κανάλι)  που θα 
κρατήσει 2 δευτερόλεπτα. ∆εν µπορείτε να λάβετε καµία εκποµπή 
κατά τη διάρκεια αποστολής κλήσης. 
 

Σηµείωση: Kαι οι δύο συσκευές SM 660 πρέπει να είναι συντονισµένες στο ίδιο κανάλι και να 
χρησιµοποιούν τον ίδιο κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία) 
προκειµένου να είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ τους 
 
 
Φωτισµός της οθόνης 

 
Πιέστε και αφήστε το κουµπί LIGHT/MAX RANGE για να 
ενεργοποιηθεί ο φωτισµός της οθόνης για 10 δευτερόλεπτα. 
 

 

 
Φίλτρο παρασίτων (SQUELCH)–µέγιστη εµβέλεια 

 
Τα SM 660  είναι εξοπλισµένα µε λειτουργία αυτόµατου φίλτρου 
παρασίτων (Auto Squelch) το οποίο αυτόµατα φιλτράρει τα αδύναµα 
σήµατα και το ηλεκτρονικό θόρυβο. Αυτό το φίλτρο µειώνει τη 
µέγιστη ευαισθησία του δέκτη. Προσωρινά µπορείτε να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Squelch και να ενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία µέγιστης ευαισθησίας λήψης προκειµένου να πετύχετε τη µεγαλύτερη δυνατή 
εµβέλεια επικοινωνίας. 
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Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Auto Squelch:  
Πιέστε για τουλάχιστον πέντε (5) δευτερόλεπτα το κουµπί LIGHT/MAX RANGE. Μόλις 
ακούσετε ένα διπλό ηχητικό τόνο (µπιπ) έχετε ενεργοποιήσει τη µέγιστη ευαισθησία του δέκτη 
(και έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Squelch). 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα µέγιστης εµβέλειας (απενεργοποίηση του 
Squelch): 
Πιέστε για τουλάχιστον πέντε (7) δευτερόλεπτα το κουµπί LIGHT/MAX RANGE. Μόλις 
ακούσετε ένα διπλό ηχητικό τόνο (µπιπ) έχετε ενεργοποιήσει τη µέγιστη ευαισθησία του δέκτη 
(και έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Squelch). 
 
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα µέγιστης εµβέλειας (απενεργοποίηση του 
Squelch): 
 
Πιέστε το κουµπί LIGHT/MAX RANGE ή αλλάξτε κανάλι εκποµπής - λήψης 
 
Κουµπί “κλειδώµατος” λειτουργιών 
 
Το κουµπί LOCK κλειδώνει” τη λειτουργία των κουµπιών αλλαγής καναλιών ▲ CHANNEL ▼, 
επιλογής τρόπου λειτουργίας MODE και ενεργοποίησης POWER προκειµένου να αποφύγετε 
τη τυχαία ενεργοποίηση των λειτουργιών.  
 

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος: 
1. Πιέστε και κρατήστε πατηµένο τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα 
το κουµπί CALL/  LOCK για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία κλειδώµατος των κουµπιών. 
2. Μια διπλή ηχητική ένδειξη (µπιπ) δηλώνει την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώµατος των κουµπιών. Όταν 
η λειτουργία κλειδώµατος είναι ενεργοποιηµένη το αντίστοιχο 
εικονίδιο θα εµφανίζεται στην οθόνη του SM 660. 
 

 

 
Σχετικά µε την εµβέλεια των SM 660 

Η εµβέλεια των SM 660 αγγίζει το µέγιστο της σε χώρο χωρίς φυσικά ή 
τεχνητά εµπόδια (π.χ κτίρια, βουνά κλπ). Η εµβέλεια τους διαφέρει ανάλογα 
µε τις συνθήκες και την διαµόρφωση του εδάφους. Η ύπαρξη κτιρίων µεταξύ 
των δύο συσκευών, φυσικών εµποδίων, βουνών κλπ µειώνει την εµβέλεια 
τους. Αν θέλετε να έχετε τη µέγιστη δυνατή εµβέλεια πρέπει να έχετε 
απενεργοποιηµένη την αυτόµατη λειτουργία Squelch (∆είτε στις 
προηγούµενες παραγράφους για σχετικές οδηγίες). 

 

 

 

 

 

 
Χρήση εξωτερικού ακουστικού-µικροφώνου 

Στο SM 660  µπορεί να προσαρµοστεί ένα εξωτερικό σετ 
µικροφώνου-ακουστικού που σας διευκολύνει ώστε να µην 
χρειάζεται να κρατάτε την ίδια τη συσκευή για να επικοινωνείτε. Για 
να συνδέσετε το σετ εξωτερικού µικροφώνου-ακουστικού ανοίξτε το 
ελαστικό καπάκι µε την ένδειξη φόρτισης ακουστικού και  συνδέστε 
το βύσµα του ακουστικού-µικροφώνου στην αντίστοιχη υποδοχή. 
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Περιήγηση στους τρόπους λειτουργίας της συσκευής 

Πατώντας διαδοχικά το κουµπί MODE του SM 660 µπορείτε να 
επιλέξετε τους τρόπους µε τους οποίους επιθυµείτε να λειτουργεί 
η συσκευή. Κάθε φορά που περιηγείστε στις λειτουργίες της 
συσκευής η σειρά εµφάνιση τους είναι η ακόλουθη 
CTCSS Privacy Codes (Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS) 
DCS Privacy codes (Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας DCS) 
VOX (Λειτουργία ενεργοποίησης µέσω φωνής) 
VOX Sensitivity level (Ρύθµιση ευαισθησίας ενεργοποίησης 
λειτουργίας µέσω φωνής) 
Set channel scan (Καθορισµός σάρωσης καναλιών) 
Set CTCSS Privacy Codes Scan  (Καθορισµός κωδικών 

σάρωσης  CTCSS) 
Set DCS Privacy Codes (Καθορισµός κωδικών σάρωσης ιδιωτικής επικοινωνίας DCS) 
Call Tones (Καθορισµός Τόνων κλήσης) 
Roger Beep On/Off (Ενεργοποίηση απενεργοποίηση λειτουργίας Roger Beep) 
Keystroke tones On / Off  (Ενεργοποίηση απενεργοποίησης ηχητικών τόνων όταν πιέζετε ένα 
κουµπί) 
 

 
Κωδικοποίηση σήµατος κλήσης. 
Tα SM 660 υποστηρίζουν δύο εξελιγµένα συστήµατα κωδικοποίησης που µπορεί να 
µειώσουν τις παρεµβολές από άλλους χρήστες σε οποιοδήποτε κανάλι. Το σύστηµα  CTCSS 
(Continuous Tone Coded Squelch 
System) παρέχει 38 κωδικούς και το DCS (Digitally Coded Squelch) παρέχει 83 κωδικούς. 
Έτσι έχετε στην διάθεση σας 121 κωδικούς. Οποιαδήποτε επιλογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε οποιοδήποτε κανάλι αλλά σε ένα κανάλι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα 
και τα 2 συστήµατα κωδικοποίησης.  
Radio Charger Jack 
Για επιτυχή επικοινωνία µεταξύ  2 συσκευών που χρησιµοποιούν κωδικοποίηση θα πρέπει να 
έχουν επιλέξει τον ίδιο τύπο (CTCSS ή DCS)  και κωδικό επικοινωνίας. Ο κωδικός 00 δεν 
είναι στην πραγµατικότητα κάποια κωδικοποίηση αλλά επιτρέπει την ακρόαση όλων των (µη 
κωδικοποιηµένων) σηµάτων του συστήµατος DCS ή CTCSS που εκπέµπουν σε αυτό το 
κανάλι. 
 
 
Επιλογή ενός κωδικού CTCSS  σε ένα κανάλι 

1. Μετά την επιλογή ενός καναλιού πιέστε επαναλαµβανόµενα το 
κουµπί MODE εωσότου η ένδειξη CTCSS εµφανιστεί στην οθόνη. 
Επιπρόσθετα της ένδειξης κάτω από αυτή θα εµφανιστεί η ένδειξη 
OFF (όταν είναι απενεργοποιηµένη) ή ένα νούµερο που θα 
αναβοσβήνει κάτω από την ένδειξη. 

Αν εµφανίζεται η ένδειξη OFF πιέστε το κουµπί επιλογής καναλιών 
προκειµένου να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας. 
Αν εµφανίζεται ένας αριθµός πιέζοντας το κουµπί επιλογής καναλιών 
µπορείτε να αλλάξετε το κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας. 

Όταν εµφανιστεί ο κωδικός ιδιωτικής επικοινωνίας που επιθυµείτε έχετε µια από τις 
ακόλουθες επιλογές: 
a Πιέστε το κουµπί MODE για να σώσετε στη µνήµη τη νέα ρύθµιση 
και να προχωρήσετε σε µια άλλη λειτουργία. 
b.  Πιέστε το κουµπί CALL για σώσετε στη µνήµη τη νέα ρύθµιση και 
να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης 
c.  Μην πιέσετε κανένα κουµπί για 12  δευτερόλεπτα ώστε να 
αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση 

ακρόασης-αναµονής. 
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Επιλογή ενός κωδικού DCS  

1. Μετά την επιλογή ενός καναλιού πιέστε επαναλαµβανόµενα το 
κουµπί MODE εωσότου η ένδειξη DCS εµφανιστεί στην οθόνη. 
Επιπρόσθετα της ένδειξης κάτω από αυτή θα εµφανιστεί η ένδειξη 
OFF (όταν είναι απενεργοποιηµένη) ή ένα νούµερο που θα 
αναβοσβήνει κάτω από την ένδειξη. 
2. Αν εµφανίζεται η ένδειξη OFF πιέστε το κουµπί επιλογής 
καναλιών προκειµένου να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής 
επικοινωνίας. 
3. Αν εµφανίζεται ένας αριθµός πιέζοντας το κουµπί επιλογής 
καναλιών µπορείτε να αλλάξετε το κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας. 
 

Όταν εµφανιστεί ο κωδικός ιδιωτικής επικοινωνίας DCS που επιθυµείτε έχετε µια από τις 
ακόλουθες επιλογές: 

a. Πιέστε το κουµπί MODE για να σώσετε στη µνήµη τη νέα 
ρύθµιση και να προχωρήσετε σε µια άλλη λειτουργία. 

b. Πιέστε το κουµπί CALL για σώσετε στη µνήµη τη νέα 
ρύθµιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης 

c. Μην πιέσετε κανένα κουµπί για 12 δευτερόλεπτα ώστε να 
αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση και η συσκευή να περάσει σε 

κατάσταση ακρόασης 
 
Εκποµπή ενεργοποιούµενη από τη φωνή (VOX) 
Στη λειτουργία VOX τα SM 660 µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν συσκευές hands free και να 
εκπέµπουν αυτόµατα όταν µιλάτε. Μπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας 
ώστε να ενεργοποιείται µε τη φωνή σας και να αποφεύγετε την διέγερση της εκποµπής από 
το θόρυβο του περιβάλλοντος. 

Πιέστε το κουµπί MODE εωσότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να 
αναβοσβήνει στην οθόνη. Η τρέχουσα κατάσταση αυτής της 
λειτουργίας (Οn / Off) θα εµφανίζεται και αυτή στην οθόνη.  
1. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να 
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 
2. Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία VΟΧ έχετε µια από τις 
ακόλουθες επιλογές: 
 
a. Πιέστε το κουµπί MODE για να σώσετε στη µνήµη τη νέα ρύθµιση 
και να προχωρήσετε σε µια άλλη λειτουργία. 
b.  Πιέστε το κουµπί CALL για σώσετε στη µνήµη τη νέα ρύθµιση και 
να  
περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης 
c.  Μην πιέσετε κανένα κουµπί για 12 δευτερόλεπτα ώστε να 
αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση 
ακρόασης 

Ρύµθιση της ευαισθησίας της λειτουργίας VOX: 
1. Πιέστε διαδοχικά το κουµπί MODE εωσότου το εικονίδιο VOX  αρχίσει να αναβοσβήνει 
στην οθόνη. Η τρέχουσα ρύθµιση ευαισθησίας θα εµφανίζεται (µε το γράµµα L και ένα 

αριθµό) κάτω από την ένδειξη λειτουργίας. Ο αριθµός 5 αντιστοιχεί 
στην υψηλότερη ευαισθησία και ο αριθµός 1 στη µικρότερη. 
2. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να αλλάξετε τη 
ρύθµιση.  
Όταν επιτύχετε τη ρύθµιση που θέλετε έχετε µια από τις ακόλουθες 
επιλογές:  
 

a. Πιέστε το κουµπί MODE για να σώσετε στη µνήµη τη νέα 
ρύθµιση και να προχωρήσετε σε µια άλλη λειτουργία. 

b.  Πιέστε το κουµπί CALL για σώσετε στη µνήµη τη νέα 
ρύθµιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης 
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c.  Μην πιέσετε κανένα κουµπί για 12 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα 
ρύθµιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης. 

 

 
Λειτουργία ανίχνευσης καναλιών (SCAN) 
Τα SM 660 έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν αυτόµατα τα κανάλια 1-8 
Σηµείωση: H συσκευή αγνοεί τους κωδικούς ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS και DCS κατά τη 
διάρκεια ανίχνευσης των καναλιών. 
 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης των καναλιών: 
Πιέστε το κουµπί  SCAN ή αντίστοιχη ένδειξη  και ο αριθµός του καναλιού αρχίσουν να 

αναβοσβήνουν στην οθόνη.  
Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να ξεκινήσει η 
λειτουργία σάρωσης ανίχνευση καναλιών.  
Το εικονίδιο Scan θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όσο διαρκεί η 
λειτουργία ανίχνευσης.  
 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης όταν εντοπιστεί ένα κανάλι 
στο οποίο εκπέµπεται σήµα  έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 
 

a. Να πιέσετε το κουµπί Talk για να επικοινωνήσετε µε αυτό το 
κανάλι. Μετά την επικοινωνία το SM 660  θα µείνει 
συντονισµένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε 
κατάσταση αναµονής-ακρόασης. 

b. Πιέστε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η 
σάρωση των καναλιών. 

c. Πιέστε το κουµπί CALL για να βγείτε από την λειτουργία 
SCAN και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση αναµονής. 

 

 
Σάρωση κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS & DCS 
Το SM 660  µπορεί να σαρώσει αυτόµατα όλους τους κωδικούς CTCSS (από το 01 έως το38) 
ή DCS (01 έως 81) όταν έχετε επιλέξει ένα κανάλι. 

 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης  σάρωσης των 
κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας : 
1. Επιλέξτε µε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ το κανάλι στο οποίο 
θέλετε να σαρωθούν αυτόµατα οι κωδικοί CTCSS ή DCS.  
2. Πιέστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί SCAN   εωσότου 

εµφανιστεί το εικονίδιο CTCSS ή DCS 
3. Πιέστε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να ξεκινήσει η σάρωση 
των  κωδικών CTCSS ή DCS  στο κανάλι που αρχικά είχατε επιλέξει. 
Το εικονίδιο SCAN θα συνεχίσει να εµφανίζεται όση ώρα είναι 
ενεργοποιηµένη η λειτουργία σάρωσης των κωδικών . Η σάρωση θα 
σταµατήσει µόλις ανιχνευθεί µια εκποµπή.  
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης όταν εντοπιστεί 
κωδικοποιηµένη εκποµπή στο κανάλι που έχετε επιλέξει  έχετε τις 
ακόλουθες επιλογές: 
 

a. Να πιέσετε το κουµπί Talk για να επικοινωνήσετε µε αυτό το 
κανάλι. Μετά την επικοινωνία το SM 660  θα µείνει 

συντονισµένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναµονής-
ακρόασης. 

b. Πιέστε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών. 
c. Πιέστε το κουµπί CALL για να βγείτε από την λειτουργία SCAN και η συσκευή να 

περάσει σε κατάσταση αναµονής. 
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Ρύθµιση του τόνου κλήσης (CALL) 
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 5 διαφορετικών τόνων κλίσης. 

Για να αλλάξετε το τόνο κλήσης: 
Πιέστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί Mode εωσότου εµφανιστεί το 
εικονίδιο C και η τρέχουσα ρύθµιση τόνου (1 έως 5) εµφανιστούν 
στην οθόνη. Ο ήχος της τρέχουσας κλήσης θα ακουστεί για 4 
δευτερόλεπτα.  
Χρησιµοποιήστε το κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να αλλάξετε και να 

ακούσετε τους τόνους κλήσης.  
 

Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης που επιθυµείτε έχετε τις ακόλουθες 
επιλογές: 
a. Πιέστε το κουµπί MODE για να αποθηκευτεί στη µνήµη η νέα 
ρύθµιση και να προχωρήσετε στην επόµενη λειτουργία. 
b.  Πιέστε το κουµπί CALL για να σώσετε στη µνήµη τη νέα ρύθµιση 
και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας. 
c.  Αν δεν πιέσετε κανένα κουµπί για 12 δευτερόλεπτα θα 
αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε 
κανονικό τρόπο λειτουργίας. 

 
 
Ηχητικοί τόνοι επιβεβαίωσης εκποµπής λήψης(Roger Beep) 

 
Το SM 660  έχει τη δυνατότητα να εκπέµπει ένα ηχητικό τόνο κάθε 
φορά που αφήνετε το κουµπί TALK έτσι αυτός που λαµβάνει το σήµα 
θα καταλαβαίνει πως έχετε τελειώσει το µήνυµα σας και πως είναι η 
σειρά του να µιλήσει. Αυτή η λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί ή 
απενεργοποιηθεί από εσάς. 

 
Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Roger Beep: 
 
Όταν ενεργοποιείτε το SM 660 για πρώτη φορά αυτή η λειτουργία 
είναι ενεργοποιηµένη. 
Πιέστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί ΜΟDE εωσότου το εικονίδιο 
Rog αρχίσει να αναβοσβήνει.  
Χρησιµοποιήστε τo κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε 
(Οn) ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (Οff).  

Όταν έχετε επιλέξει τον επιθυµητό τρόπο της λειτουργίας έχετε µια από τις ακόλουθες 
επιλογές:  
 
a. Πιέστε το κουµπί MODE για να αποθηκευτεί στη µνήµη η νέα ρύθµιση και να προχωρήσετε 
στην επόµενη λειτουργία. 
b.  Πιέστε το κουµπί CALL για να σώσετε στη µνήµη τη νέα ρύθµιση και η συσκευή θα 
επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας. 
c.  Αν δεν πιέσετε κανένα κουµπί για 12 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση και η 
συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας. 
 
Ηχητική ένδειξη µε το πάτηµα ενός κουµπιού 
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη η συσκευή θα εκπέµπει ένα ηχητικό τόνο κάθε 
φορά που πατάτε ένα κουµπί ή αλλάζετε µια ρύθµιση. 
 
Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία: 
Όταν ενεργοποιείτε το SM 660  για πρώτη φορά αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη. 
 
Πιέστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί ΜΟDE εωσότου το εικονίδιο µε τη νότα  αρχίσει να 
αναβοσβήνει.  

Χρησιµοποιήστε τo κουµπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε 
(Οn) ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (Οff).  
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Όταν έχετε επιλέξει τον επιθυµητό τρόπο της λειτουργίας έχετε µια από τις ακόλουθες 
επιλογές:  

 
a. Πιέστε το κουµπί MODE για να αποθηκευτεί στη µνήµη η νέα 
ρύθµιση και να προχωρήσετε στην επόµενη λειτουργία. 
b.  Πιέστε το κουµπί CALL για να σώσετε στη µνήµη τη νέα ρύθµιση 
και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας. 
c.  Αν δεν πιέσετε κανένα κουµπί για 12 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί 
η νέα ρύθµιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο 
λειτουργίας. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 
 
H  Altis Global Limited  
∆ιεύθυνση:  Berkeley Lake, GA 30071 USA 
 
δηλώνει µε αποκλειστική της ευθύνη πως το : 
Private Mobile Radio (PMR 446) - Walkie Talkie Two way 
Radio 
 
Μοντέλο: Cobra SM660 
 
Συµµορφώνεται µε όλες τις ουσιώδεις και λοιπές απαιτήσεις  
Της Ντιρεκτίβας  R&TTE  (1995/5/CE).  
 
Το παραπάνω αναφερόµενο προϊόν συµµορφώνεται µε τα παρακάτω 
πρότυπα  
 
Health (Article 3.1(a)): EN50566:2013 
Safety (Article 3.1(a)): EN60950-1:2006/A2:2013 
EMC (Article 3.1(b)): EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08) 
Spectrum (Article 3.2): EN300 296-2 V1.4.1 (2013-08) 
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