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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 

 

 

 
 
! ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η συσκευή είναι προ ρυθμισμένη για να λειτουργεί στα 

κανάλια που επιτρέπεται η λειτουργία συσκευών PMR στην Ελληνική επικράτεια. Σε 
καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τα κανάλια εκπομπής της συσκευής. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενσωματωμένο μεγάφωνο 

Ενσωματωμένο μικρόφωνο 

Ενδεικτικό LED 

Κουμπί ομιλίας εκπομπής Κλιπ στερέωσης 

Κουμπί αυξομείωσης 
ηχητικής έντασης και 
αλλαγής καναλιών  

Ενσωματωμένο μικρόφωνο 

Κουμπί ενεργοποίησης-
απενεργοποίησης 

Θύρα φόρτισης και 
ακροδέκτης μικροφώνου 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - AΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

Πιέστε το κουμπί  Power για 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε-
απενεργοποιήσετε την συσκευή. Όταν η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη το πράσινο ενδεικτικό αναβοσβήνει κάθε 5 
δευτερόλεπτα. 
 
 

 
ΟΜΙΛΙΑ - ΕΚΠΟΜΠΗ 

Πιέστε το κουμπί ομιλίας για να επικοινωνήσετε με γειτονικές 
συσκευές. 
Κατά την διάρκεια της ομιλίας το μικρόφωνο πρέπει να βρίσκεται 
περίπου σε απόσταση 15cm από το στόμα σας και να μιλάτε σε 
κανονική ένταση. 
Όταν η συσκευή εκπέμπει δεν λαμβάνει ταυτόχρονα μηνύματα. 
Σημείωση: Για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ δυο συσκευών θα 
πρέπει να είναι ρυθμισμένες στο ίδιο κανάλι. 
 
 

 
ΑΥΞΗΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

Πιέστε τα κουμπιά + ή – για να αυξομειώσετε  αντίστοιχα την ένταση 
του ήχου. Η ένταση ρυθμίζεται σε 12 διακριτά βήματα. 

 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί + ή – μέχρι να ακουστεί (ηχητική 
ένδειξη) το κανάλι που είναι επιλεγμένο εκείνη την στιγμή. 
Στη συνέχεια πιέστε στιγμιαία ένα από τα δύο κουμπιά για να 
αλλάξετε κανάλι. Το κανάλι που έχει επιλεχθεί θα ακούγεται στην 
φωνητική καθοδήγηση. Η συσκευή θα βγει από την λειτουργία 

επιλογής καναλιού  αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα ή αν απλά 
πιέσετε το κουμπί εκπομπής ή ενεργοποίησης της συσκευής. 
 
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Συνδέστε ένα καλώδιο με βύσμα  mini USB και  συνδέστε το 
καλώδιο με μια συμβατή θύρα USB. 
Για τη πλήρη φόρτιση της συσκευής απαιτούνται 5 ώρες. 
Κατά την διάρκεια της φόρτισης προτείνεται να μην είναι 
ενεργοποιημένη η συσκευή. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

• Φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την συσκευή. 
Αν η συσκευή έχει καιρό να χρησιμοποιηθεί φορτίστε την μπαταρία πριν την 
χρησιμοποιήσετε εκ νέου.  

• Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνουν 3 
κύκλοι πλήρους φόρτισης -εκ φόρτισης. 

• Σε καμία περίπτωση μην βραχυκυκλώνετε τα άκρα της μπαταρίας. Σε καμία 
περίπτωση μην την πετάτε σε φωτιά. 
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• Μην αφήνετε την συσκευή να φορτίζεται μετά την πλήρη φόρτιση της 
μπαταρίας, διαρκής φόρτιση της μπαταρίας μειώνει την διάρκεια ζωής της.  

• Κατά την διάρκεια φόρτισης η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. 

• H μέγιστη απόδοση της μπαταρίας επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία 25ο 
Κελσίου σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (<-10ο ) η μπαταρία μπορεί να 
εμφανίσει διαρροή. Η μέγιστη απόδοση της  μπαταρίας επιτυγχάνεται σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 35ο Κελσίου. 

 
  
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED 

Όταν κρατάτε πιεσμένο το κουμπί 
εκπομπής- ομιλίας 

Το πράσινο LED είναι αναμμένο 

Σε κατάσταση αναμονής Το πράσινο LED αναβοσβήνει κάθε 5 
δευτερόλεπτα 

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας  Το κόκκινο LED αναβοσβήνει κάθε 5 
δευτερόλεπτα 

Απενεργοποιημένη συσκευή ενώ φορτίζεται  

Φόρτιση Το κόκκινο LED παραμένει σταθερά 
αναμμένο. 

Πλήρως φορτισμένη μπαταρία  Το πράσινο LED παραμένει σταθερά 
αναμμένο. 

 
ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΣΚΕΥΗ) 
 

 Συνδέστε τον ακροδέκτη του συμβατού σετ 
ακουστικού μικροφώνου στην συσκευή. Για να 
μιλήσετε πλησιάστε το μικρόφωνο του σετ κοντά στο 
στόμα σας και πιέστε το κουμπί PTT. Για όσο 
διάστημα πιέζετε το κουμπί η συσκευή θα εκπέμπει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




