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1. Κεραία
2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/
 μικροφώνου/φόρτισης
3.  Κουμπί κατάστασης/ 

λειτουργίας
4. Κουμπί σάρωσης
5.  Κουμπιά προηγούμενου/

επόμενου καναλιού
6. Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
7. Ηχείο/Μικρόφωνο

8.  Κουμπιά αύξησης/μείωσης 
έντασης ήχου

9.  Κουμπί φωτισμού/μέγιστης 
εμβέλειας

10. Κουμπί ομιλίας
11. Κουμπί κλήσης/κλειδώματος
12. Σύνδεση ιμάντα καρπού
13. Κλιπ ζώνης
14. Διαμέρισμα μπαταριών
15. Ασφάλεια θύρας μπαταριών

Χειριστήρια και 
ενδείξεις ασυρμάτου
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δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν: Private Mobile 
Radio (PMR 446)
Μοντέλο: MT 645
στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, πληροί τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις και τις λοιπές σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας περί 
Τερματικού Ραδιοφωνικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού 
(1999/5/EΚ). Το προϊόν πληροί τα παρακάτω πρότυπα ή/και άλλα 
κανονιστικά έγγραφα:

Υγεία (Άρθρο 3.1(α)): EN 62311 (2008)
Ασφάλεια (Άρθρο 3.1(α)): EN 60950-1:2006/A12:2011
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1(β)): 

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Φάσμα (Άρθρο 3.2): EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07) 

Αυτό το προϊόν πληροί τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) Αρ. 
278/2009 της 6ης Απριλίου 2009 που θέτει σε εφαρμογή την Οδηγία 
2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
για κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και 
τη μέση ενεργό απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος.

ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 Ιουλίου 2013

JEAN-LOUIS POOT
Διευθύνων Σύμβουλος

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση πελατών
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την εξυπηρέτηση πελατών, 
επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.



* Απαγορεύεται η χρήση των καναλιών 1 και 2 στη Γαλλία. Αυτό μπορεί 
να αλλάξει. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την αρχή 
αδειοδότησης ασυρμάτων της Γαλλίας.

Πληροφορίες προϊόντος
Αυτός ο ασύρματος microTALK® έχει κατασκευαστεί ώστε 
να πληροί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα για εξοπλισμό 
ασυρμάτου που χρησιμοποιεί τις εξουσιοδοτημένες 
συχνότητες PMR 446. Η χρήση αυτού του προϊόντος 
ασυρμάτου αμφίδρομης επικοινωνίας επηρεάζει τις δημόσιες 
συχνότητες εναέριας επικοινωνίας και η χρήση του ενδέχεται 
να υπόκειται στους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική 
αρχή αδειοδότησης ασυρμάτων.

Φροντίδα του ασυρμάτου
Ο ασύρματος microTALK® θα σας παρέχει πολλά χρόνια 
απρόσκοπτης χρήσης αν τον φροντίζετε σωστά. Σας 
δίνουμε μερικές προτάσεις:
•  Χειρίζεστε τον ασύρματο με προσοχή.
•  Κρατήστε τον μακριά από σκόνη.
•  Ποτέ μην τοποθετείτε τον ασύρματο μέσα σε νερό 

ή σευγρά σημεία.
•  Αποφεύγετε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.

1. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
2. Εικονίδιο VOX
3. Εικονίδιο σάρωσης
4. Εικονίδιο ήχου «ελήφθη»
5. Εικονίδιο κλειδώματος
6.  Εικονίδιο πατήματος 

πλήκτρων

7. Εικονίδια DCS/CTCSS
8. Κωδικοί απόρρητης 
 συνομιλίας DCS/CTCSS
9.  Εικονίδιο εξοικονόμησης 

ενέργειας
10. Αριθμοί καναλιών
11. Εικονίδιο λήψης/μετάδοσης
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3Χαρακτηριστικά
•  8 κανάλια* 
•  121 κωδικοί απόρρητης συνομιλίας 

(38 κωδικοί CTCSS/83 κωδικοί DCS)
•  Λειτουργία Hands-Free (VOX)
•  Σάρωση 

Κανάλια, κωδικοί απόρρητης συνομιλίας
•  Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
•  Ειδοποίηση κλήσης  

Πέντε επιλέξιμοι ήχοι
•  Κλείδωμα κουμπιών
•  Υποδοχή ηχείου/μικροφώνου/φόρτισης
•  Ήχος «ελήφθη»  

Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
•  Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας/μπαταρίας 
•  Ήχοι πατήματος πλήκτρων
•  Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
•  Αυτόματη φίμωση
•  Λειτουργία επέκτασης  

μέγιστης εμβέλειας
•  Κλιπ ζώνης
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Λειτουργία

Τοποθέτηση μπαταριών

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:
1.  Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης, αποδεσμεύοντας την ασφάλεια κλιπ ζώνης και σύροντας το κλιπ 

προς τα πάνω.
2.  Τραβήξτε την ασφάλεια θύρας μπαταριών προς τα πάνω για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του 

διαμερίσματος μπαταριών.
3.  Εισαγάγετε τις τρεις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA που παρέχονται ή μη επαναφορτιζόμενες 

αλκαλικές μπαταρίες. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας.
4.  Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών και το κλιπ ζώνης.
• Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε αλκαλικές μπαταρίες.
• Μη συνδυάζετε παλιές και νέες μπαταρίες.
•  Μη συνδυάζετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) και επαναφορτιζόμενες  

(Ni-Cd, Ni-MH κλπ.) μπαταρίες.

Για να φορτίσετε τις μπαταρίες μέσα στον ασύρματο:
1.  Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά. 
2.  Εισαγάγετε το καλώδιο στην υποδοχή φόρτισης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του ασυρμάτου. 
3.  Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα τροφοδοσίας που είναι συμβατή με USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και το φορτιστή που παρέχονται για να 
επαναφορτίσετε τον ασύρματο microTALK της Cobra.
Η Cobra συνιστά να απενεργοποιείτε τον ασύρματο όταν τον φορτίζετε.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες στον ασύρματό σας.
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Αφαιρέστε το κλιπ 
ζώνης
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πάνω την ασφάλεια 
κλειδώματος

Εισαγάγετε τις 
μπαταρίες

Υποδοχή φορτιστή 
ασυρμάτου

Γρήγορο ξεκίνημα
1.  Κρατήστε πατημένο το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο.
2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να επιλέξετε κάποιο κανάλι.

Για να επικοινωνήσετε, οι δύο ασύρματοι πρέπει να είναι συντονισμένοι στο 
ίδιο κανάλι/κωδικό απόρρητης συνομιλίας.

3.  Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας ενώ μιλάτε προς το μικρόφωνο.
4.  Όταν τελειώσετε να μιλάτε, ελευθερώστε το κουμπί ομιλίας και ακροαστείτε για την απάντηση.



Επιλογή καναλιού 
• Με τον ασύρματο ενεργοποιημένο, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα 8 κανάλια πατώντας το 

κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού. 

Ακρόαση για απάντηση 
• Ελευθερώστε το κουμπί ομιλίας για να λάβετε εισερχόμενες μεταδόσεις. Ο ασύρματος microTALK®

βρίσκεται πάντα σε κατάσταση αναμονής όταν δεν είναι πατημένο το κουμπί ομιλίας ή κλήσης.
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Χρήση του ασυρμάτου Χρήση του ασυρμάτου

Ενεργοποίηση του ασυρμάτου microTALK® 
•  Κρατήστε πατημένο το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας μέχρι να ακούσετε μια σειρά από 

ήχους που υποδεικνύουν ότι ενεργοποιήθηκε ο ασύρματος.

Ο ασύρματος microTALK® πλέον βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, έτοιμος να λάβει μεταδόσεις. 
Ο ασύρματος βρίσκεται πάντα σε κατάσταση αναμονής, εκτός αν πατηθούν τα κουμπιά ομιλίας, 
κλήσης ή κατάστασης/λειτουργίας.

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας 
•

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη. Τέσσερις γραμμές υποδεικνύουν 
πλήρη φόρτιση.

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας 
•    Όταν η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας είναι χαμηλή, αναβοσβήνει η τελευταία γραμμή 

στο εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας και ακούγεται δύο φορές ένα ηχητικό σήμα 
προτού απενεργοποιηθεί ο ασύρματος. Οι μπαταρίες σας θα πρέπει να αντικατασταθούν ή να 
επαναφορτιστούν, αν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Αυτόματη εξοικονόμηση μπαταρίας 
•

Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία μετάδοση για 10 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος μεταβαίνει 
αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης μπαταρίας και αναβοσβήνει το εικονίδιο 
εξοικονόμησης ενέργειας «Power Saver» στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητα του 
ασυρμάτου να λαμβάνει εισερχόμενες μεταδόσεις.
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Κατάσταση/
λειτουργία

Κατάσταση φόρτισης 
μπαταρίας

Το εικονίδιο μπαταρίας θα αναβοσβήνει όταν φορτίζεται 
ο ασύρματος, αν είναι ενεργοποιημένος.

Κατάσταση 
εξοικονόμησης 
μπαταρίας
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Κουμπί καναλιού

Αριθμός καναλιού

Επικοινωνία με κάποιον άλλο  
•

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας.
2.  Με το μικρόφωνο σε απόσταση περίπου 5 εκατοστά από το στόμα σας, μιλήστε με κανονική 

ένταση φωνής.
3.  Ελευθερώστε το κουμπί ομιλίας όταν τελειώσετε να μιλάτε και ακροαστείτε για την απάντηση.
Δεν μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ενώ πατάτε το κουμπί ομιλίας.

Ακρόαση

Για να επικοινωνήσετε, οι δύο ασύρματοι 
πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι.

Για να επικοινωνήσετε, οι δύο ασύρματοι 
πρέπει να είναι συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι.
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Κουμπί ομιλίας

5 εκατοστά από 
το στόμα

Χαμηλή στάθμη 
μπαταρίας
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Χρήση του ασυρμάτου Χρήση του ασυρμάτου

Προσαρμογή της έντασης ήχου 
•

Πατήστε το κουμπί αύξησης έντασης ήχου ή μείωσης έντασης ήχου.
Ένας ήχος διπλού «μπιπ» χρησιμοποιείται για να υποδείξει την ελάχιστη και τη μέγιστη ένταση 
ήχου (1 έως 8).

Κουμπί κλήσης 
•

Πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί κλήσης. 

Ο συνομιλητής θα ακούσει έναν ήχο κλήσης δύο δευτερολέπτων. Αυτός ο ήχος χρησιμοποιείται 
μόνο για την αποκατάσταση φωνητικής επικοινωνίας.

Φωτισμός της οθόνης 
•

Πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί φωτισμού/μέγιστης εμβέλειας για να φωτίσετε την οθόνη.

Αυτόματη φίμωση/Μέγιστη εμβέλεια 
•

Ο ασύρματος microTALK® καταστέλλει αυτόματα ασθενείς μεταδόσεις και ανεπιθύμητο θόρυβο λόγω εδάφους, συνθηκών ή αν 
φτάσετε το όριο μέγιστης εμβέλειας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά την αυτόματη φίμωση ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επέκτασης μέγιστης 
εμβέλειας, η οποία επιτρέπει τη λήψη όλων των σημάτων και επεκτείνει τη μέγιστη εμβέλεια του ασυρμάτου.
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Κουμπί έντασης ήχου

Ένταση ήχου
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Κουμπί κλήσης
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Φωτισμός/Μέγιστη 
εμβέλεια

Αυτόματη φίμωση/Μέγιστη εμβέλεια (συνέχεια) 
•

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την αυτόματη φίμωση:
Πατήστε το κουμπί φωτισμού/μέγιστης εμβέλειας για λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επέκτασης μέγιστης εμβέλειας:

–  Κρατήστε πατημένο το κουμπί φωτισμού/μέγιστης εμβέλειας για τουλάχιστον πέντε 
δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε δύο ήχους «μπιπ» που υποδεικνύουν ότι η λειτουργία 
επέκτασης μέγιστης εμβέλειας είναι ενεργοποιημένη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επέκτασης μέγιστης εμβέλειας:
 – Πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί φωτισμού/μέγιστης εμβέλειας ή αλλάξτε κανάλι.

Λειτουργία κλειδώματος 
•

Η λειτουργία κλειδώματος κλειδώνει τα κουμπιά επόμενου καναλιού, προηγούμενου 
καναλιού, αύξησης έντασης ήχου, μείωσης έντασης ήχου και κατάστασης/λειτουργίας 
για να αποτραπεί η ακούσια λειτουργία. 
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος:

– Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος για δύο δευτερόλεπτα.
Ένας ήχος διπλού «μπιπ» χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση του αιτήματος ενεργοποίησης 
ή απενεργοποίησης. Όταν ο ασύρματος βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος, εμφανίζεται 
το εικονίδιο κλειδώματος.

Εμβέλεια ασυρμάτου MicroTALK® 
•

Η εμβέλεια του ασυρμάτου διαφέρει, ανάλογα με το έδαφος και τις συνθήκες.
Σε επίπεδο και υπαίθριο πεδίο, ο ασύρματος λειτουργεί στη μέγιστη εμβέλεια.
Τα κτίρια και η βλάστηση στη διαδρομή του σήματος μπορούν να μειώσουν την εμβέλεια του ασυρμάτου.
Η πυκνή βλάστηση και το ορεινό έδαφος μειώνουν ακόμη περισσότερο την εμβέλεια του ασυρμάτου.
Στα κανάλια FRS από 8 έως 14, ο ασύρματος λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλή ισχύ, γεγονός που 
περιορίζει την εμβέλεια στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο ασύρματος.
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Φωτισμός/Μέγιστη 
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Κουμπί κλειδώματος
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Μέγιστη εμβέλεια
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Μειωμένη εμβέλεια
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Μειωμένη εμβέλεια

Ανατρέξτε στη σελίδα 13 για οδηγίες σχετικά με το πώς να 
επιλέξετε ανάμεσα στις πέντε ρυθμίσεις ήχου κλήσης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επιτύχετε μέγιστη εμβέλεια 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επέκτασης μέγιστης 
εμβέλειας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 6.

Εικονίδιο 
κλειδώματος
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Χρήση του ασυρμάτου Χρήση του ασυρμάτου

Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/μικροφώνου/φόρτισης 
•

Μπορείτε να συνδέσετε ένα προαιρετικό εξωτερικό ηχείο/μικρόφωνο (δεν περιλαμβάνεται) στον 
ασύρματο microTALK®, ελευθερώνοντας τα χέρια σας για άλλες εργασίες.
Για να συνδέσετε εξωτερικό ηχείο/μικρόφωνο ή φορτιστή: 
1.  Ανοίξτε τη γλωττίδα φόρτισης στο πάνω μέρος του ασυρμάτου. 
2. Εισαγάγετε το βύσμα στην υποδοχή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Κύλιση στη λειτουργία επιλογής κατάστασης 
•

Με κύλιση στη λειτουργία επιλογής κατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε τις προτιμώμενες δυνατότητες 
του ασυρμάτου microTALK®. Κατά την κύλιση στη λειτουργία επιλογής κατάστασης, οι δυνατότητες του ασυρμάτου 
εμφανίζονται με την ίδια προκαθορισμένη σειρά:

Ρύθμιση κωδικών απόρρητης συνομιλίας CTCSS 
Ρύθμιση κωδικών απόρρητης συνομιλίας DCS 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση VOX 
Ρύθμιση επιπέδου ευαισθησίας VOX 
Ρύθμιση σάρωσης καναλιών 
Ρύθμιση σάρωσης κωδικού απόρρητης συνομιλίας CTCSS 
Ρύθμιση σάρωσης κωδικού απόρρητης συνομιλίας DCS 
Ρύθμιση ήχων κλήσης 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου «ελήφθη» 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου πατήματος πλήκτρων

Κωδικοί απόρρητης συνομιλίας 
•

Ο ασύρματος microTALK ενσωματώνει δύο προηγμένα συστήματα κωδικοποίησης φίμωσης που μπορούν να βοηθήσουν στον 
περιορισμό των παρεμβολών από άλλους χρήστες σε οποιοδήποτε δεδομένο κανάλι. Το CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch 
System) παρέχει 38 κωδικούς απόρρητης συνομιλίας και το DCS (Digitally Coded Squelch) παρέχει 83 κωδικούς απόρρητης 
συνομιλίας. Έτσι παρέχονται συνολικά 121 κωδικοί απόρρητης συνομιλίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σύστημα 
σε όλα τα κανάλια, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα το ίδιο κανάλι.

Υποδοχή φορτιστή 
ασυρμάτου

V
O

LU
M

E

CALL

MODE

C
H

A
N

N
E

L

SCAN

Κατάσταση/
λειτουργία

Για να επικοινωνήσετε με επιτυχία χρησιμοποιώντας έναν 
κωδικό απόρρητης συνομιλίας, τόσο ο ασύρματος που μεταδίδει 
όσο και ο ασύρματος που λαμβάνει πρέπει να συντονιστούν στο 
ίδιο κανάλι, το ίδιο σύστημα κωδικού απόρρητης συνομιλίας 
(CTCSS ή DCS) και τον ίδιο αριθμό κωδικού απόρρητης 
συνομιλίας. Κάθε κανάλι απομνημονεύει το τελευταίο σύστημα 
και αριθμό κωδικού απόρρητης συνομιλίας που επιλέξατε.

Ο κωδικός απόρρητης συνομιλίας 00 δεν είναι 
κωδικός απόρρητης συνομιλίας, αλλά επιτρέπει 
να ακουστούν όλα τα σήματα σε κάποιο κανάλι 
που έχει ρυθμιστεί σε 00, τόσο στο σύστημα CTCSS 
όσο και στο σύστημα DCS.

Ρύθμιση κωδικών απόρρητης συνομιλίας CTCSS 
•

Για να επιλέξετε έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας CTCSS:
1.  Αφού επιλέξετε κάποιο κανάλι, πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί 

το εικονίδιο CTCSS και να αναβοσβήνουν οι μικροί αριθμοί δίπλα στον αριθμό καναλιού στην οθόνη.

2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να επιλέξετε 
έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας. Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί επόμενου 
ή προηγούμενου για γρήγορη προώθηση.

3.  Όταν εμφανίζεται ο επιθυμητός κωδικός απόρρητης συνομιλίας CTCSS, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
 α.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να 

προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.
 β.  Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στην 

κατάσταση αναμονής.
 γ.  Μην πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να 

επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Κωδικός απόρρητης 
συνομιλίας
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Ρύθμιση κωδικών απόρρητης συνομιλίας DCS 
•

Για να επιλέξετε έναν κωδικό απόρρητης συνομιλίας DCS:
1.  Αφού επιλέξετε κάποιο κανάλι, πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας μέχρι να 

εμφανιστεί το εικονίδιο DCS και να αναβοσβήνουν οι μικροί αριθμοί στην οθόνη (01 έως 83).

2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να επιλέξετε έναν 
κωδικό απόρρητης συνομιλίας DCS. Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί επόμενου 
ή προηγούμενου για γρήγορη προώθηση.

3.  Όταν εμφανίζεται ο επιθυμητός κωδικός απόρρητης συνομιλίας DCS, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
 α.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να 

προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.
 β.  Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στην 

κατάσταση αναμονής.
 γ.  Μην πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να 

επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Κωδικός απόρρητης 
συνομιλίας DCS
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Κουμπί καναλιού

Αν ενεργοποιηθεί το CTCSS στο επιλεγμένο κανάλι, αναβοσβήνει το εικονίδιο 
DCS και η ένδειξη OFF στην οθόνη. Για να μεταβείτε από το DCS στο CTCSS, 
πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού ενώ 
αναβοσβήνει η ένδειξη OFF στην οθόνη. Στη συνέχεια, αναβοσβήνουν οι μικροί 
αριθμοί στην οθόνη και μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 2.

Αν ενεργοποιηθεί το DCS στο επιλεγμένο κανάλι, αναβοσβήνει το εικονίδιο 
CTCSS και η ένδειξη OFF στην οθόνη. Για να μεταβείτε από το DCS στο CTCSS, 
πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού ενώ 
αναβοσβήνει η ένδειξη OFF στην οθόνη. Στη συνέχεια, αναβοσβήνουν οι 
μικροί αριθμοί στην οθόνη και μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 2. 
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Μετάδοση που ενεργοποιείται με τη φωνή (VOX) 
•

Στην κατάσταση VOX, ο ασύρματος microTALK® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία «hands-free», μεταδίδοντας αυτόματα 
όταν μιλάτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας της λειτουργίας VOX σύμφωνα με την ένταση της φωνής σας για να 
αποφεύγετε μεταδόσεις που ενεργοποιούνται από το θόρυβο βάθους.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την κατάσταση VOX:

1.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο VOX στην 
οθόνη. Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση, ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off).

2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση VOX.

3.  Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
 α.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας για να εισάγετε την επιλεγμένη ρύθμιση, 

ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off) και να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.
 β.  Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να εισάγετε την επιλεγμένη ρύθμιση, ενεργοποίηση 

(On) ή απενεργοποίηση (Off) και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 

Εικονίδιο VOX
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Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ευαισθησίας της λειτουργίας VOX:

1.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο VOX και 
να εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας.

2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να εισάγετε την 
επιλεγμένη ρύθμιση και να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

3.  Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
 α.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας για να εισάγετε την επιλεγμένη ρύθμιση και 

να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.
 β.  Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να εισάγετε την επιλεγμένη ρύθμιση και να επιστρέψετε 

στην κατάσταση αναμονής.
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Επίπεδο ευαισθησίας 
VOX

Σάρωση καναλιών 
•

Ο ασύρματος microTALK® μπορεί να σαρώσει κανάλια αυτόματα.

Για να σαρώσετε κανάλια:

1.  Πατήστε το κουμπί σάρωσης μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο σάρωσης και οι αριθμοί καναλιών 
στην οθόνη.

2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να αρχίσει  
η σάρωση καναλιών.

Το εικονίδιο σάρωσης συνεχίζει να εμφανίζεται όσο η σάρωση είναι ενεργοποιημένη. 
Ο ασύρματος θα συνεχίσει να σαρώνει όλα τα κανάλια και θα σταματήσει αν ανιχνεύσει 
μια εισερχόμενη μετάδοση. Ο ασύρματος θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι για 
10 δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (ενώ λαμβάνεται μια εισερχόμενη μετάδοση), μπορείτε να κάνετε ένα από 
τα ακόλουθα:

 α.  Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι. Ο ασύρματος θα παραμείνει 
στο συγκεκριμένο κανάλι και θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

 β.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να συνεχιστεί η σάρωση καναλιών.
 γ.  Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (ενώ λαμβάνεται μια εισερχόμενη μετάδοση), μπορείτε να κάνετε ένα από 
τα ακόλουθα:

 α.  Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι/κωδικό απόρρητης συνομιλίας. 
Ο ασύρματος θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι/κωδικό απόρρητης συνομιλίας και θα επιστρέψει στην κατάσταση 
αναμονής.

 β.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να συνεχιστεί η σάρωση κωδικών απόρρητης 
συνομιλίας. Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος θα συνεχίσει αυτόματα να σαρώνει 
κωδικούς απόρρητης συνομιλίας. 

 γ.   Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
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Σάρωση καναλιών

Το τρέχον επίπεδο ευαισθησίας της λειτουργίας VOX εμφανίζεται με το 
γράμμα «L» και έναν αριθμό από 1 έως 5, με το 5 να είναι το υψηλότερο 
επίπεδο ευαισθησίας και το 1 να είναι το χαμηλότερο επίπεδο ευαισθησίας.

Ο ασύρματος αγνοεί συγκεκριμένους κωδικούς απόρρητης συνομιλίας 
ενώ σαρώνει.



Πέντε ρυθμίσεις ήχου κλήσης 
•

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δέκα διαφορετικές ρυθμίσεις ήχου κλήσης για τη μετάδοση μιας ειδοποίησης κλήσης. 

Για να αλλάξετε μια ρύθμιση ήχου κλήσης:
1.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα «C» και ο τρέχων 

αριθμός ήχου κλήσης (01 έως 5). Ο τρέχων ήχος κλήσης ακούγεται για τρία δευτερόλεπτα.
2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να ακούσετε τις 

άλλες ρυθμίσεις ήχου κλήσης.
3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

α.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και 
να προχωρήσετε σε άλλες λειτουργίες.

 β.  Πατήστε το κουμπί ομιλίας ή κλήσης/κλειδώματος για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση 
και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 

 γ.  Μην πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και 
να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
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Σάρωση κωδικού απόρρητης συνομιλίας 
•

Ο ασύρματος microTALK μπορεί να σαρώσει αυτόματα τους κωδικούς απόρρητης συνομιλίας (είτε CTCSS, 01 έως 38 είτε DCS, 
01 έως 83) μέσα σε ένα κανάλι. Μόνο ένα σύνολο κωδικών απόρρητης συνομιλίας (CTCSS ή DCS) μπορεί να σαρωθεί κάθε φορά.

Για να σαρώσετε κωδικούς απόρρητης συνομιλίας:

1.  Ενώ ο ασύρματος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού 
ή προηγούμενου καναλιού για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να σαρώσετε κωδικούς 
απόρρητης συνομιλίας.

2.  Πατήστε το κουμπί σάρωσης μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο CTCSS ή DCS και να αναβοσβήνουν 
οι αριθμοί κωδικών απόρρητης συνομιλίας στην οθόνη.

3.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να αρχίσει η σάρωση 
κωδικών απόρρητης συνομιλίας μέσα στο κανάλι που επιλέξατε.

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης (ενώ λαμβάνεται μια εισερχόμενη μετάδοση), μπορείτε 
να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

α.  Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας για να επικοινωνήσετε στο συγκεκριμένο κανάλι/
κωδικό απόρρητης συνομιλίας. Ο ασύρματος θα παραμείνει στο συγκεκριμένο κανάλι/κωδικό 
απόρρητης συνομιλίας και θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

β.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να συνεχιστεί 
η σάρωση κωδικών απόρρητης συνομιλίας. Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί μέσα σε 
10 δευτερόλεπτα, ο ασύρματος θα συνεχίσει αυτόματα να σαρώνει κωδικούς απόρρητης 
συνομιλίας.

γ.  Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Επιλογή καναλιού

Σάρωση κωδικών 
απόρρητης 
συνομιλίας
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Ήχος επιβεβαίωσης «ελήφθη» 
•

Ο συνομιλητής σας θα ακούσει ένα ηχητικό σήμα όταν ελευθερώσετε το κουμπί ομιλίας. Αυτό ειδοποιεί το συνομιλητή σας ότι 
σταματήσατε να μιλάτε και μπορεί να μιλήσει.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ήχο «ελήφθη»:

1.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας μέχρι να αναβοσβήνει το εικονίδιο ήχου 
«ελήφθη». Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση, ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off).

2.  Πατήστε το κουμπί επόμενου καναλιού ή προηγούμενου καναλιού για να επιλέξετε 
ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off) του ήχου «ελήφθη».

3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

α.  Πατήστε το κουμπί κατάστασης/λειτουργίας για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε 
στην κατάσταση αναμονής.

β.  Πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να εισάγετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναμονής.
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Ήχος «ελήφθη» 
απενεργοποιημένος


