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Σχήµα 1: Χειριστήρια κουµπιά και ρυθµιστικά του MR F 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανάλι που έχει 
συντονιστεί η συσκευή 

Κουµπί άµεσης επιλογής καναλιών 
 16 / 9 

∆ιακόπτης ON/OFF και 
ρυθµιστικό έντασης 

Ρυθµιστικό φίλτρου 
SQUELCH 

Oθόνη απεικόνισης ενδείξεων και 
στίγµατος 

Μεγάφωνο 

Κουµπί επιλογής υψηλής/χαµηλής ισχύος 

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

Βύσµα σύνδεσης µικροφώνου 

Συντεταγµένες 
(στίγµα) 

Σχήµα 2: Πίσω όψη του MR F 55           Σχήµα 3: Mικρόφωνο του ΜR F 55 
Μικρόφωνο  

Βύσµα σύνδεσης 
κεραίας 

Κουµπί οµιλίας /Talk 

Κουµπί άµεσης 
επιλογής 
καναλιών 16/9 
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Οδηγίες ασφαλείας 
 
Ο ασύρµατος VHF Cobra MR F 55 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”. 
 
Πάντα να χρησιµοποιείται 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 55 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 55 
ΚΑΙ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ GPS 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. 
 
Ξεκινώντας 
 
Ανατρέξτε στα σχήµατα 1 και 2 για να δείτε 
την ονοµασία των διαφόρων ρυθµιστικών, 
διακοπτών και ενδεικτικών της συσκευής. 
MR F55 
 
Ήχοι προειδοποίησης 
Όταν το VHF της Cobra Marine είναι 
αναµµένο (On) πρέπει να γνωρίζετε πως είναι 

δυνατόν να ακούσετε µια σειρά από ήχους 
προειδοποίησης. Η ηχητική ένταση αυτών 
των ήχων ελέγχετε από τα κυκλώµατα της 
συσκευής και δεν επηρεάζονται από τη θέση 
του ρυθµιστικού έντασης. 
 
Ηχητικό σήµα επιβεβαίωσης 
Ένας ήχος υψηλής συχνότητας (µπίπ) 
ακούγεται µόλις πατήσετε οποιοδήποτε 
κουµπί της συσκευής (εκτός από το κουµπί 
Talk). Το σήµα επιβεβαίωσης µπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε 
στη σελίδα 7 για να δείτε πως γίνεται αυτό. 
 
Ηχητικό σήµα λάθους 
Ένας στιγµιαίος ήχος χαµηλής συχνότητας 
επισηµαίνει µια λανθασµένη εντολή. 
 
Λήψη σήµατος (DSC) κινδύνου 
 
Όταν ο ασύρµατος λαµβάνει ένα σήµα 
κινδύνου ακούγεται από το µεγάφωνο ένα 
σήµα προειδοποίησης (συναγερµού) που 
αποτελείται από οµάδες µε τρεις (3) ήχους 
«µπιπ» υψηλής έντασης σε πολύ κοντινά 
διαστήµατα. 
 
Λήψη σήµατος (DSC) για εκποµπή 
στίγµατος 
 
Όταν ο ασύρµατος λαµβάνει ένα σήµα 
αίτησης για εκποµπή της θέσης σας ακούγεται 
από το µεγάφωνο ένα σήµα προειδοποίησης 
(συναγερµού) που αποτελείται από οµάδες µε 
τέσσερις (4) ήχους «µπιπ» τρεις µικρής 
διάρκειας και ένα µεγαλύτερης, µέσης 
έντασης. 
 
Λήψη σήµατος προειδοποίησης καιρικών 
φαινοµένων 
 
Όταν ο ασύρµατος λαµβάνει ένα σήµα 
προειδοποίησης καιρικών φαινοµένων 
ακούγεται από το µεγάφωνο ένα σήµα 
προειδοποίησης (συναγερµού) που 
αποτελείται από ένα συνεχή ήχο µέσης 
συχνότητας µε διάρκεια ½ δευτερολέπτου 
που επαναλαµβάνεται σε διαστήµατα του ½ 
δευτερολέπτου. 
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Eνεργοποίηση (ΟΝ) Απενεργοποίηση 
(ΟFF). 
 
Η συσκευής µπορεί να ενεργοποιηθεί (ON) ή 
απενεργοποιηθεί (OFF) µέσω του 
ρυθµιστικού “On-Off Power /Volume” που 
υπάρχει στη πρόσοψη της.  
 
Για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή:  
 

1. Για να 
ενεργοποιήστε τη 
συσκευή περιστρέψτε 
το ρυθµιστικό “On-Off 
Power Volume” 

σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού µέχρι να ακούσετε (και να 
αισθανθείτε) ένα «κλικ». Όταν η συσκευή 
ανάψει θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης 
της λειτουργίας της. Οι ρυθµίσεις της 
συσκευής θα είναι αυτές που είχατε ορίσει 
πριν την σβήσετε. Όλα τα ρυθµιστικά και οι 
διακόπτες θα είναι ενεργοί. Ο δέκτη της 
συσκευής θα είναι σε κατάσταση αναµονής 
(Standby). 
 
Ρύθµιση ηχητικής έντασης (Volume) 
 

To ρυθµιστικό “On-O
Power Volume” στη 
πρόσοψη της 
συσκευής ελέγχει και 
την ηχητική ένταση. Η 

ρύθµιση της ηχητικής έντασης αφορά µόνο 
την ένταση του ενσωµατωµένου µεγαφώνου 
και δεν επηρεάζει την ηχητική ένταση του 
εκπεµπόµενου, από εσάς, σήµατος. Η 
ηχητική ένταση του εκπεµπόµενου σήµατος 
ελέγχετε από τα κυκλώµατα του ποµπού 

HF. 

ff 

 φ

uelch 

 

ε 
ρυβο σαν 

ορά 

 

ι ισχυρότερα σήµατα θα 
ιλτράρονται. 

η 
ικού 

1. 

ν 

ής 
είναι 

πενεργοποιηµένες. 

ναµονή και λήψη 

ής 
 

 

αναµονής µπορείτε να κάνετε τα 
κόλουθα: 

 

ς 

 λειτουργία “Weather Alert” 

•  µ τας το 
ουµπί Talk. 

ε 

 

V
 
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 
ων δεικτών του ρολογιού. τ

 
ίλτρο Squelch Φ

 
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 
κούσετε. α

 
 
Για να ρυθµίσετε το ίλτρο Squelch: 

1.Έχοντας γυρισµένο 
το ρυθµιστικό Sq
τέρµα αριστερά 
(εντελώς αντίθετα από
τη φορά των δεικτών 

του ρολογιού) αυξήστε την ηχητική ένταση, 
από το ρυθµιστικό Volume µέχρι να ακούσετ

 ελαφρύ θόαπό το µεγάφωνο ένα
φύσηµα. 
2. Στρέψτε, σιγά-σιγά, 
το ρυθµιστικό Squelch 
σύµφωνα µε τη φ
των δεικτών του 

ρολογιού µέχρι να σταµατήσει το φύσηµα 
Όσο περισσότερο στρέφετε  το ρυθµιστικό
Squelch προς τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού όλο κα
φ

 
Για να κάνετε λήψ
ενός ασθεν
σήµατος: 
1. Στρέψτε το 
ρυθµιστικό Squelch 
αντίθετα µε το φορά τω
δεικτών του ρολογιού. 
Το φίλτρο Squelch έχει 

ρυθµιστεί έτσι ώστε να ακούτε ένα συνεχή 
θόρυβο (φύσηµα) τότε οι λειτουργίες 
σάρωσης καναλιών (scan) και εναλλακτικ
λήψης δύο καναλιών (dual watch) 
α
 

Α
σήµατος 
 
Η κατάσταση αναµον
(Standby) είναι η πλέον

συνηθισµένη όταν η συσκευή είναι σε
λειτουργία. Όταν το MR F55 είναι σε 
κατάσταση 
α
 
• Aλλάζετε τις ρυθµίσεις της συσκευής. 
• Να λαµβάνετε µηνύµατα στο κανάλι που
έχετε επιλέξει καθώς και µηνύµατα DSC. 
• Nα λαµβάνετε σήµατα προειδοποίηση
καιρικών φαινοµένων (NOAA) αν έχετε 
ενεργοποιήσει τη
της συσκευής. 

ήνυµα πατών Να εκπέµψετε ένα
κ
 
Ενώ το MR F55 είναι σ
κατάσταση αναµονής 
λαµβάνει κάθε σήµα 
που είναι αρκετά ισχυρό
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για να περάσει από το φίλτρο Squelch. To 
σήµα αυτό θα ακουστεί από οποιοδ
µεγάφωνο είναι συνδεδεµένο µ

ήποτε 
ε τη συσκευή. 

 

 

 
Για να αλλάξετε το 
κανάλι το οποίο 
λαµβάνετε µπορείτε να 
κάνετε µια από τις 
παρακάτω ενέργειες. 
 
1.Να πατήσετε το 
κουµπί ▲ ή ▼ ώστε να 

συντονιστείτε στο επόµενο (προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω) κανάλι VHF. Για ταχύτερη 
αλλαγή καναλιών πατήστε το κουµπί ▲ ή ▼ 
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

 
2.Nα πατήσετε το 
κουµπί επιλογής 
καναλιών “16/9”. 
Πατώντας το µια φορά 

το θα συντονιστεί στο κανάλι 16. Πατώντας το 
κουµπί άλλη µια φορά θα συντονιστεί στο 
κανάλι 9. 
 
3.Να πατήσετε το κουµπί “WX/UIC” . 
Πατώντας το ενεργοποιείτε τη λειτουργία 
“παρακολούθησης” των καναλιών αναγγελίας 
µηνυµάτων καιρού. Σε αυτή τη περίπτωση 
πατώντας το κουµπί ▲ ή ▼αλλάζετε κανάλι 
παρακολούθησης καιρού. 
 
∆ιαδικασία ρυθµίσεων 
 
Μενού ρυθµίσεων 
Το µενού ρυθµίσεων “Settings” του MR-F55 
σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να 
απενεργοποιείτε καθώς και να ρυθµίζετε όλες 
τις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής 
ώστε να προσαρµόζονται στις ανάγκες σας. 
 
Για να µπείτε στο µενού “Settings”: 

1.Κρατήστε πατηµένο 
το κουµπί “CALL/SET” 
µέχρι να εµφανιστεί το 
µενού “Settings” στην 

οθόνη της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε 
τη ρύθµιση που θέλετε 
να αλλάξετε 
χρησιµοποιώντας τα 
κουµπιά ▲ ή ▼. Το 
βέλος µε φορά προς τα 

δεξιά-> σας δείχνει τη λειτουργία ή ρύθµιση 
που έχετε επιλέξει. 

 
 
 
 

Για να βγείτε από το µενού “Settings”: 
 

Χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά ▲  ▼ για να 
επιλέξετε “EXIT” 
(βρίσκεται στο τέλος 
των επιλογών του 
µενού). 
Με το βέλος -> να 

δείχνει την επιλογή “EXIT” πατήστε το κουµπί 
“CALL/SET” για να 
επιστρέψει η συσκευή 
σε κατάσταση 
αναµονής. 
 

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 ή 
να σβήσει. 
 
Για να ρυθµίσετε την ένταση του φωτισµού 
της οθόνης: 

 
1. Mπείτε µέσα στο 
µενού “Settings” και 
επιλέξτε “LAMP ADJ” 
χρησιµοποιώντας το 
κουµπί ▲ ή ▼. 

 
2. Πατήστε το κουµπί 
“Call/Set” και 
παρατηρήστε τη 
ρύθµιση φωτισµού της 
οθόνης (HIGH, 

MEDIUM, LOW ή OFF) 
 
3. Μέσω των κουµπιών ▲ ή ▼ µεταβάλετε τη 
ρύθµιση στην επιλογή που θέλετε. 
 
4. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να 
επιλέξετε (αποθηκεύσετε στη µνήµη της 
συσκευής)  τη νέα ρύθµιση. 
 
5. Μέσω των κουµπιών ▲ ή ▼πηγαίνετε στην 
επιλογή “EXIT”. 
 
6. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να βγείτε 
από το µενού 
Όταν ο φωτισµός της οθόνης είναι 
ενεργοποιηµένος (Οn) η οθόνης θα φωτίζεται 
οποιαδήποτε στιγµή η συσκευή είναι 
ενεργοποιηµένη. 
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Αντίθεση της οθόνης LCD 
O φωτισµός της οθόνης δεν είναι ορατός σε 
συνθήκες φωτισµού ηµέρας. Όµως µπορείτε 
να ρυθµίσετε την αντίθεση της οθόνης για να 
την κάνετε πιο ευδιάκριτη ανάλογα µε τις 
συνθήκες φωτισµού. 
 
Για να ρυθµίσετε την αντίθεση της οθόνης: 
 

1. Mπείτε µέσα στο 
µενού “Settings” και 
επιλέξτε “CONTRAST” 
χρησιµοποιώντας το 
κουµπί ▲ ή ▼. 

 
2. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” και 
παρατηρήστε τη ρύθµιση αντίθεσης της 
οθόνης (ένας αριθµός ανάµεσα στο 1 και το 
16) 
 

3. Μέσω των κουµπιών 
▲ ή ▼  µεταβάλετε  τη 
ρύθµιση στη τιµή που 
θέλετε. 
 

4. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να 
επιλέξετε (αποθηκεύσετε στη µνήµη της 
συσκευής) τη νέα ρύθµιση. 
 
5. Μέσω των κουµπιών ▲ ή ▼πηγαίνετε στην 
επιλογή “EXIT”. 
 
6. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να βγείτε 
από το µενού. 
 
Ήχοι επιβεβαίωσης εντολών 
 
Η ήχοι επιβεβαίωσης εντολών ακούγονται 
όταν το VHF MR F55 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 να 
απενεργοποιήσετε 

αυτή τη δυνατότητα. 
 
Για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε τους ήχους 
επιβεβαίωσης εντολών: 
 

1. Mπείτε µέσα στο 
µενού “Settings” και 
επιλέξτε “KEY TONE” 
χρησιµοποιώντας το 
κουµπί ▲ ή ▼. 

 

2. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” και 
παρατηρήστε τη ρύθµιση της επιλογής “KEY 
TONE” (ΟΝ ή ΟFF). 
 
3. Μέσω των κουµπιών ▲ ή ▼ µεταβάλετε τη 
ρύθµιση στην επιλογή που θέλετε. 
 
4.Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να 
επιλέξετε (αποθηκεύσετε στη µνήµη της 
συσκευής)  τη νέα ρύθµιση. 
 
5.Μέσω των κουµπιών ▲ ή ▼πηγαίνετε στην 
επιλογή “EXIT”. 
 
6.Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να 
επιστρέψετε στο µενού “Settings”. 
 
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-F55 
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: 

 
1. Mπείτε µέσα στο 
µενού “Settings” και 
επιλέξτε “TIME OFFST” 
(Time Offset) 
χρησιµοποιώντας το 
κουµπί ▲ ή ▼. 
 

2. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” και 
παρατηρήστε τη ρύθµιση της επιλογής “. 
 
3. Μέσω των κουµπιών ▲ ή ▼ µεταβάλετε τη 
ρύθµιση της εκτροπής της ώρας ώστε να είναι 
σύµφωνοι µε τη χρονική ζώνη που βρίσκεστε 
(Στην περίπτωση της Ελλάδας είναι +2 ώρες 
από την ώρα GMT). 

 
4. Πατήστε το κουµπί 
“Call/Set” για να 
επιλέξετε 
(αποθηκεύσετε στη 

µνήµη της συσκευής)  τη νέα ρύθµιση. 
 
5. .Μέσω των κουµπιών ▲ ή ▼πηγαίνετε 
στην επιλογή “EXIT”. 
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6. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να 
επιστρέψετε στο µενού “Settings”. 
 
Σηµείωση: Αν αφήσετε τη ρύθµιση “Time 
Offset” στο 0 στην οθόνη της συσκευής θα 
απεικονίζεται η ώρα GMT (Γκρίνουιτς). Αν 
εισάγετε την χρονική εκτροπή της περιοχής 
σας στην οθόνη θα εµφανίζεται η τοπική ώρα. 
Σε κάθε περίπτωση όµως η ώρα που 
εµφανίζεται στα µηνύµατα DSC είναι η ώρα 
GMT. 
 
Ρύθµιση 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: 

 
1. Ενώ η συσκευή είναι 
σε κατάσταση 
αναµονής (Standby) 
κρατήστε π

το κουµπί “Weather/UIC”. Η συσκευή θα 
επιλέξει το επόµενο στάνταρ καναλιών
(Channel Map) . Το νέο στάνταρ που 
επιλέξατε απεικονίζεται στη πάνω σειρά 
στην οθόνη LCD. 

ατηµένο 

 

2. Επαναλάβετε το 

όµενο 

 
τειών 

” 
 

 συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση 
κουµπί 

σιες 
ι 
ι οι 

κουµπί “Talk” για να 

λι 

πιλογή Καναλιού 

πορείτε να εκπέµψετε φωνητικά µηνύµατα 

ε το 

ια να αλλάξετε κανάλι εκποµπής κάνετε 

α. Πατήσετε το κουµπί 

 
νο 
ε το 

ενο  
 

 
µπ ). 

 
τε στο κανάλι 16 

 

χύος εξόδου 

µπορεί να 
πέµψει µε ισχύ 1 ή 25 Watts. Η Cobra 

ρη 
 

. 

 

 

βήµα 1 για να 
επιλέξετε το επ
στάνταρ (Για 
λειτουργία σε 
περιοχές εκτός
Ηνωµένων Πολι
“USA” και Καναδά 
“CAN”επιλέξτε “INT

Η
αναµονής κάθε φορά που αφήνετε το 
“WΧ/UIC”. 
 
Eκποµπή φωνητικών µηνυµάτων 
 
Μέσω του VHF ΜR-F55 έχετε τη δυνατότητα 
να εκπέµψετε φωνητικά µηνύµατα προς άλλα 
σκάφη, παράκτιους σταθµούς ή υπηρεσίες 

ασφαλείας. Όταν χρησιµοποιείτε τις 
δυνατότητες εκποµπής του ΜR-F55 
βεβαιωθείτε πως ακολουθείτε τους 
κανονισµούς που διέπουν τις θαλάσ
επικοινωνίες ώστε να µην δηµιουργούντα
εµπόδια σε αυτές και αν επωφελούνται όλο
χρήστες παρόµοιων συσκευών 
τηλεπικοινωνίας. 
Πριν πατήσετε το 
εκπέµψετε κάποιο µήνυµα πρέπει 
προηγούµενος να επιλέξετε το κανά
εκποµπής. 
 
Ε
 
Μ
στα περισσότερα κανάλια της µπάντας VHF. 
Συµβουλευτείτε ένα κατάλληλο πίνακα στην 
περίπτωση που δεν γνωρίζετε σε ποια 
κανάλια πρέπει να εκπέµπετε ανάλογα µ
περιεχόµενο του µηνύµατος. 
 
Γ
µια από τις ακόλουθες διαδικασίες: 
 

▲ ή ▼ για να πάτε 
αντίστοιχα στο επόµενο
ή το προηγούµε
κανάλι. Αν είστ
 κανάλια είναι το 1 (και

αντίστροφα). Για γρήγορη αλλαγή µε βήµατα
µεγαλύτερα του ενός καναλιού κρατήστε 
πατηµένο το κουµπί ▲ ή ▼. ( Ο ήχος 
επιβεβαίωσης του πατήµατος ενός κουµπιού  
ακούγεται µόνο µια φορά και όχι καθ’όλη τη

ί είναι πατηµένο
 
β. Πατήστε το κουµπί 
“16/9”. Πατώντας το 
κουµπί µια φορά θα

κανάλι 88Α το επόµ

διάρκεια που το κου

πά
πατώντας το µια 

δεύτερη φορά θα πάτε στο κανάλι 9. 
Κρατώντας πατηµένο το κουµπί “16/9” για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα η συσκευή 
µπαίνει σε κατάσταση αναµονής “Standby”.
 
Ρύθµιση ισ
 
Ο ποµπός του VHF MR F55 
εκ
συστήνει να χρησιµοποιείτε τη χαµηλότε
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
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σταθµό ή δεν λαµβάνετε απάντηση σε ένα
µήνυµα που έχετε εκπέµψει µε χαµηλή ισ
(1Watt). 
 
Για να επ

 
χύ 

ιλέξετε µεταξύ εκποµπής υψηλής 
 χαµηλής ισχύος:  

1. Πατήστε το κουµπί 
I/LO”. Στην οθόνη θα 

ια 

 
 

ο
Αν χρησιµοποιείτε το Α νταρ 

αση ανάγκης 
 

 ενός µηνύµατος 

: 

ε αν η 
συσκευή είναι σε 

ι 

 
2. Επιλέξτε χαµηλή ισχ  

µικρόφωνο σε 
απόσταση περίπου 

µα 

 “Ta
διάρκεια που µιλάτε. Η 
(Transmit) εµφανίζεται σ

κουµπί 

σταµατήσετε να µιλάτε. 
M

υές VHF 
ν ι σαν 

δέκτης. ∆εν µπορείτε να
απάντηση στο µήνυµα 

 λεπτά 
) λεπτά η συσκευή σταµατά να εκπέµπει. 

ντονων καιρικών φαινοµένων. 

άλια στα 
ποία εκπέµπονται πληροφορίες σχετικές µε 

ίτε να 

 

ύ 
ειτουργούν σε µια περιοχή. Πρέπει να 

ανάλι η 
ο 

 

ών συνθηκών: 
 

κευή είναι 

ναµονής πατήστε το 

λε
παρακολούθησης κανα
ένδειξη “WΕATHER” ε . 

κανάλι. Για να βγείτε 
πό τη λειτουργία 

λ
συνθηκών πατήστε ξα ”. 
H συσκευή «επιστρέφε
αναµονής. 

εργοποιηµένη τη λειτουργία 
µα 

 προβλέπεται από το 

ή
 

“H
εµφανιστεί η ισχύς 
εκποµπής που έχει 
επιλεχθεί. Για κανάλ
απαγορεύεται να 
κάνετε εκποµπή 
υψηλής ισχύος. Για
αυτά τα κανάλια η
συσκευή αυτόµατα 
περιορίζει την 
 1Watt. 
µερικάνικό στά

καναλιών, βρίσκεστε σε κατάστ

εκπεµπόµενη ισχύ στ

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” 
 
Εκποµπή
 
Για  να εκπέµψετε ένα µήνυµα
 

1. Ελέγξετ

κατάλληλο κανάλ
για το τύπο 
 να εκπέµψετε. 

ύ εκποµπής µέσω
του διακόπτη “HI/LO”. 

µηνύµατος που θέλετε

 
3. Κρατήστε το 

5cm από το στό
σας. Κρατήστε 
lk” για όλη τη 
ένδειξη “TX” 
την οθόνη. 

 
4. Αφήστε το 
“Talk” µόλις 

πατηµένο το κουµπί

Το R F55 όπως και 
όλες οι συσκε
α σαν ποµπός κα
 ακούσετε την 
σας αν κρατάτε 

πατηµένο το κουµπί “Talk”. 
 

Σηµείωση: Αν το κουµπί “Talk” παραµείνει 
πατηµένο για περισσότερο από πέντε
(5
Μόλις αφεθεί το κουµπί “Talk” και πατηθεί 
ξανά το MR-F55 εκπέµπει και πάλι κανονικά. 
 
Κανάλια µετάδοσης καιρικών 
πληροφοριών και προειδοποίηση 
έ
 
Ανάλογα µε την περιοχή στην οποία 
βρίσκεστε µπορεί να υπάρχουν καν
ο
τις καιρικές συνθήκες (NOAA). Μπορε
λαµβάνετε ένα ή δύο από τα 10 συνολικά 
κανάλια στα οποία εκπέµπονται πληροφορίες
σχετικές µε τις καιρικές συνθήκες. 
 
Σηµείωση: Συνήθως µόνο ένα ή δύο κανάλια 
που µεταδίδουν πληροφορίες καιρο
λ
επιλέξετε το κανάλια µε το ισχυρότερο σήµα 
στη περιοχή που βρίσκεστε. Αυτό το κ
συσκευή θα παρακολουθεί και για κάποι
σήµα συναγερµού (προειδοποίηση για έντονα
καιρικά φαινόµενα). 
 
Για να λαµβάνετε ένα κανάλι µε 
πληροφορίες καιρικ

1. Ενώ η συσ
σε κατάσταση 
α
κουµπί “WX/UIC”. H 
ιτουργία 
λιών καιρού και η 

µφανίζεται στην οθόνη
 
2.Πατήστε το κουµπί ▲ 
ή ▼ για να αλλάξετε 

συσκευή µπαίνει σε 

δεν δουλεύει ταυτόχρο

α
λήψης καναλιών µε π ηροφορίες καιρικών 

νά το κουµπί “WX/UIC
ι» σε κατάσταση 

 
Ρύθµιση σήµατος προειδοποίησης 
(συναγερµού) 
Όταν έχετε εν
“Weather Alert” µπορείτε να λάβετε ένα σή
προειδοποίησης (για έντονα καιρικά 
φαινόµενα) όπως
σύστηµα των καναλιών µετάδοσης 
πληροφοριών καιρού. 
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Για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα λήψης 
ήµατος προειδοποίησης (συναγερµού): 

το κουµπί ▲ ή ▼ για 

πί 
και 

αρατηρήστε τη 

αλλάξετε τη ρύθµιση. 
 

 να 

ενού “Settings”. 

) 

ν 
 

ροειδοποίησης, αν η συσκευή σας έχει 

να 
 

γεται 
HF. 

 σήµα 

υς χρήστες 

µια 
 

ίνουν τη δυνατότητα να έχετε γρήγορη 

τού του κουµπιού µπορείτε άµεσα να 
χετε πρόσβαση στο κανάλι 9 ή 16 

γία που εκείνη τη 

Πατήστε το κουµπί 

κουµπί µια φορά θα 

ε

ε στο 

ησιµοποιούσατε πριν 

τήστε το 

ό 

 κ
 αλλάξετε κανάλια πατώντας το 

ουµπί ▲ ή ▼. Σε αυτή τη περίπτωση µε 

ual 

 δυνατότητα µε το πάτηµα ενός 
ουµπιού να παρακολουθείτε τα δύο πιο 

 
ερο 

ο 
ίλτρο “SQUELCH” να είναι ενεργοποιηµένο. 

ual 

 

σε κατάσταση 
ναµονής 

 τερο 
κανάλι (το πρώτο είναι ανάλι 16) 
που θέλετε να παρακο
 

 

H ένδειξη “DW SCAN”  

α ρκώς 
µεταξύ του καναλιού 16

σ
 

1. Mπείτε στο µενού 
“Settings” και πατήστε 

να επιλέξετε “WX 
ALERT”. 
 
2. Πατήστε το κουµ
“Call/Set” 
π
ρύθµιση της επιλογής 
(ΟΝ ή OFF). 
 

 κουµπιά ▲  ▼ για να 3. Χρησιµοποιήστε τα

4. Πατήστε το κουπί “Call/Set” για να 
επιλέξετε τη ρύθµιση. 
 
5. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲  ▼ για
επιλέξετε “EXIT”. 
 
6. Πατήστε το κουµπί “Call/Set” για να 
επιστρέψετε στο µ
 
Σήµα προειδοποίησης (συναγερµού
έντονων καιρικών φαινοµένων. 
 
Όταν ένα κανάλι µετάδοσης πληροφοριώ
καιρού (ΝΟΑΑ) µεταδίδει ένα σήµα
π
ενεργοποιηµένες τη λειτουργία “Weather 
Alert” θα ακούτε από το µεγάφωνο έ
συνεχή ήχο (συχνότητας περίπου 1500Ηz)
και ο δέκτης της συσκευής θα µεταβεί 
αυτόµατα στα κανάλια µετάδοσης 
πληροφοριών καιρού. Το σήµα 
προειδοποίησης (συναγερµού) θα ακού
ανεξάρτητα από τη λειτουργία του V
Για να σταµατήσετε να ακούτε το
προειδοποίησης πατήστε οποιοδήποτε 
κουµπί του MR-F55. 
 
Λειτουργίες για 
ροχωρηµένοπ

 
Η Cobra έχει ενσωµατώσει στο MR F55 
σειρά εξελιγµένων λειτουργιών που σας
δ
πρόσβαση στα κανάλια που χρησιµοποιείτε 
για φωνητικά µηνύµατα και να 
παρακολουθείτε περισσότερα από ένα 
κανάλια 
 
Κουµπί “Channel 16/9” 
Mέσω αυ
έ

ανεξάρτητα από τη λειτουρ
στιγµή εκτελεί η συσκευή. 
 
Για να επιλέξετε άµεσα το κανάλι 16 ή 9 
 

“16/9”. Πατώντας το 

πάτε στο κανάλι 16 
πατώντας το µια 
 στο κανάλι 9.  
 
Για να επιστρέψετ
κανάλι που 

δεύτερη φορά θα πάτ

χρ
πατήσετε το κουµπί 
“16/9” και κρα
πατηµένο για 
µεγαλύτερο χρονικ

ανάλι 16 ή το 9 
µπορείτε να

διάστηµα.  
 
Ενώ έχει επιλεχθεί το

κ
άλλο ένα πάτηµα του κουµπιού “16/9” 
επιλέγετε εκ νέου το κανάλι 16. 
 
Άµεση πρόσβαση σε δύο κανάλια (D
Watch) 
 
Μέσω της λειτουργία “Dual Watch”  σας 
δίνεται η
κ
σηµαντικά, για εσάς, κανάλια. Το κανάλι 16 
πάντα θα είναι το ένα από τα δύο κανάλια
που µπορείτε να παρακολουθείτε. Το δεύτ
κανάλι µπορείτε να το καθορίσετε εσείς. 
 
Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της 
λειτουργίας “DUAL WATCH” θα πρέπει τ
φ
 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “D
Watch”: 

1.Ενώ η συσκευή είναι 

α
χρησιµοποιήστε τα 
επιλέξετε το δεύ
 πάντα το κ
λουθείτε. 

2. Πατήστε το κουµπί
“DUAL W”. 

κουµπιά ▲   ▼ για να

 
 θα εµφανιστεί στην 
 σαρώνει διαοθόνη και η συσκευή θ
 και του καναλιού που 
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έχετε ορίσει. Η ύπαρξη σήµατος σε 
 

άλι. 

ατήστε το κουµπί “DUAL W” η συσκευή θα 

ατά τη διάρκεια λήψης ενός σήµατος 

τω 
υνατότητες: 

υµπί 

παραµείνετε σε αυτό το 
κανάλι 

µπί 
σε

µεταξύ των δύο καναλ δεν κάνετε 
καµία ενέργεια η συσκευή θα συνεχίσει 
αυτόµατα τη σάρωση  

ι 

 “TALK” 
α εκπέµψετε στο κανάλι στο οποίο η 

ά 

σία 
το MR 

ι» όλα τα 
κανάλια. Σε κάθε ένα 

σ
Στη συνέχει ο δέκτης τ  
τη διαδικασία σάρωση
απενεργοποιήσετε τη 

ίλτρο 

1. Eνώ η συσκευή είναι 

αναµονής (Standby) 

ιέστε το κουµπί πατήστε το κουµπί “SCAN”. 
έ

µπάντα των VHF. H έν
εµφανίζεται στην οθόν
 

ία 

1.Ενώ είναι 
ενεργοποιηµένη η 

(Scan) πατήστε το 
κουµπί “Scan”. Η 

σε αµονής 
και ο δέκτης της παραµ  
στο τελευταίο κανάλι π
 
Κατά τη διάρκεια λήψ  

. Πατήστε το κουµπί “TALK” για να 

ονής. 

νεχίσει 
ία 
υή θα 

υσκευή συντονίστηκε τελευταία φορά κατά 

 κλήσεων 
νία 
της 

λαµβάνονται χωρίς 
αραµορφώσεις, µεταδίδονται σε 

έση 

πικοινωνία 

ς ισχύος. 

α 

οποιοδήποτε από τα δύο κανάλια θα σταµατά
τη λειτουργία σάρωσης ώστε να µπορείτε να 
ακούτε το µήνυµα που µεταδίδεται στο καν
 
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
“DUAL WATCH”: 
 
Π
επιστρέψει σε κατάσταση αναµονής. 
 
Κ
έχοντας επιλέξει λειτουργία “DUAL 
WATCH” έχετε µια από τις παρακά
δ
 

α. Πατήστε το κο
“TALK” για να 

 
β. Πατήστε το κου
ι κανονικά η σάρωση 
ιών. Αν 

▲ ή ▼για να συνεχί

των δύο καναλιών µόλις
παύση το µήνυµα που λαµβάνει. 
 
Αν η λειτουργία “DUAL WATCH” είνα
ενεργοποιηµένη αλλά δεν λαµβάνεται 
κάποιο σήµα: πατώντας το κουµπί
θ
συσκευή συντονίστηκε τελευταία φορά κατ
τη διαδικασία τη συνεχούς σάρωσης. 
 
Λειτουργία σάρωσης (SCAN) 
 

Κατά τη διαδικα
σάρωσης “Scan” 
F55 «σαρώνε

κανάλι που υπάρχει 
σήµα σταµατά για 10 
δευτερόλεπτα ώστε να 
σας επιτρέπει να 
ήµα που λαµβάνετε. 
ης συσκευής συνεχίζει
ς, εκτός αν 
λειτουργία “Scan”. 

 
Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της 
λειτουργίας “Scan” θα πρέπει το φ
“SQUELCH” να είναι ενεργοποιηµένο. 

ακούσετε για λίγο το 

 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Scan: 
 

σε κατάσταση 

π
H συσκευή αρχίζει αµ σως να σαρώνει όλη τη 

δειξη “SCAN” 
η. 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργ
“Scan”: 
 

λειτουργία σάρωσης 

συσκευή επιστρέφει  κατάσταση αν
ένει συντονισµένος
ου είχε «σαρώσει». 

ης ενός σήµατος
έχοντας επιλέξει λειτουργία “Scan” έχετε 
µια από τις παρακάτω δυνατότητες: 
 
α
παραµείνετε σε αυτό το κανάλι και να 
σταµατήσει η λειτουργία σάρωσης. Η 
συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναµ
 
β.Πατήστε το κουµπί ▲ ή ▼για να συ
κανονικά η σάρωση. Αν δεν κάνετε καµ
ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα η συσκε
συνεχίσει αυτόµατα τη λειτουργία σάρωσης. 
 
Αν η λειτουργία “Scan” είναι 
ενεργοποιηµένη αλλά δεν λαµβάνεται 
κάποιο σήµα: πατώντας το κουµπί “TALK” 
θα εκπέµψετε στο κανάλι στο οποίο η 
σ
τη διαδικασία της σάρωσης. 
 
Ρυθµίσεις για λειτουργία του 
συστήµατος DSC (Επιλεκτικές 
Ψηφιακές Κλήσεις) 
 
To σύστηµα ψηφιακών επιλεκτικών
(DSC) χρησιµοποιεί για την επικοινω
ψηφιακά RF σήµατα τα οποία, λόγοι 
ψηφιακής µορφής τους, 
π
µεγαλύτερες αποστάσεις και είναι αναίσθητα 
στον ατµοσφαιρικό θόρυβο, πάντα σε σχ
µε τα απλά αναλογικά σήµατα. Σαν 
αποτέλεσµα των πλεονεκτηµάτων της 
ψηφιακής µετάδοσης είναι πως η ε
µε το σύστηµα DSC είναι πιο αξιόπιστη και 
επιτυγχάνει µεγαλύτερη απόσταση 
επικοινωνίας ανά Watt εκπεµπόµενη
 
Οι δέκτες που είναι εξοπλισµένοι µε το 
σύστηµα DSC πέρα από τα προαναφερόµεν
έχουν και επιπλέον λειτουργικά 
πλεονεκτήµατα. Συνεργάζονται µε συστήµατα 
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GPS και µπορεί να αυτοµατοποιήσουν 
αι 

µατος 
τε 

ιτουργίες του 
υστήµατος DSC στο Cobra MR F55. 

 

ός αναγνώρισης (MMSI) 

 
ριθµός του τηλεφώνου σας). Το 

ύστηµα DSC χρησιµοποιεί τον αριθµό MMSI 

C 

 

ια να εισάγετε τον αριθµό MMSI στο VHF: 

χρησιµοποιήστε τα 

επιλέξετε “USER 

“
κέρσορας εµφανίζεται 
ψηφίου του αριθµού M

 Χρησιµοποιήστε τα 

πρώτο ψηφίο του αριθ ού του MMSI του 

“ ι 
το πρώτο ψηφίο στη µ  

 του αριθµού MMSI. 

µπί 
i/Lo Power” για να κινήσετε το κέρσορα στη 

ερίπτωση που τον πληκτρολογήσατε λάθος) 

υ κουµπί “Call/Set” για να επιστρέψετε στο 

την περίπτωση που εισάγετε 

ασίας για να τον διορθώσετε. 
ΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ 

 
ρίτη 

υή 
µό MMSI στη 

 ε
“ERROR MMSI”. 

 

µενού “Settings” 
 

“ERROR MMSI” η συσκ  
λειτουργεί κανονικά εκτ
που στηρίζονται στο σύ
Για να γίνει δυνατή εκ ν

ιθµού 

 
 

ισµός ισχύει για όλες τις συσκευές 
HF που χρησιµοποιούν το σύστηµα 

 

 να µπορέσετε να 
ξιοποιήσετε εκ νέου τις δυνατότητες του 

 ένα 

ης 
χώρας σας και κάντε τις 

πολλές από τις διαδικασίες εκποµπής κ
λήψης µηνυµάτων.  
 
Το τίµηµα που «πληρώνετε» για να 
αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του συστή
DSC είναι ο χρόνο που πρέπει να αφιερώσε
για να ρυθµίσετε τις λε
σ
 
Η διαδικασία ρυθµίσεων γίνεται µέσα από το 
µενού “Settings”. 
 
Μοναδικός αριθµός αναγνώρισης
(MMSI) 
 

 µοναδικός αριθµO
είναι ένας εννεαψήφιος (9) αριθµός που 
αντιστοιχεί στο σκάφος σας (είναι µοναδικός
όπως ο α
σ
κάθε φορά που λαµβάνει η εκπέµπει ένα 
σήµα. Για να λειτουργήσει το σύστηµα DS
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. 
 
Γ
 

1. Mπείτε στο µενού 
“Settings” και 

κουµπιά ▲  ▼ για να 

MMSI”. 
 
Call/Set” και ένας 
στη θέση του πρώτου 
MSI. 
 

2. Πατήστε το κουµπί 

3.
κουµπιά ▲  ▼για να 
εµφανιστεί ο αριθµός 
που αντιστοιχεί στο 
µ

σκάφους σας. 
 
4. Πατήστε το κουµπί Call/Set” για να περάσε

νήµη της συσκευής. Ο
κέρσορας θα µετακινηθεί στη θέση του 
δεύτερου ψηφίου
 
5. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και  µέχρι να 
συµπληρωθούν και τα 9 ψηφία του αριθµού. 
 
Σηµείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κου
“H

προηγούµενη θέση και να σβήσετε το 
τελευταίο ψηφίο που έχετε εισάγει (στην 
π
 
6. Βεβαιωθείτε πως έχετε εισάγει σωστά τον 
αριθµό MMSI του σκάφους σας. 
 
7. Κρατήστε πατηµένο για λίγα δευτερόλεπτα 
το
µενού “Settings”. 
 
Σ
λανθασµένο αριθµό MMSI µπορείτε να 
επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 7τις 
παραπάνω διαδικ
Ο
ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!! 

Στην περίπτωση που
κάνετε µια Τ
προσπάθεια για να 
εισάγετε στη συσκε
ένα αριθ
µφανιστεί το µήνυµα 

Πατώντας το κουµπί
“Call/Set” ενώ έχει 
εµφανιστεί το µήνυµα 
επιστρέφεται στο 

οθόνη του MR-F55 θα

Από τη στιγµή που έχει εµφανιστεί το µήνυµα
ευή θα συνεχίσει να
ός από τις λειτουργίες 
στηµα DSC. 
έου η χρήση των 

δυνατοτήτων του συστήµατος DSC θα πρέπει 
η συσκευή να σταλεί σε εξουσιοδοτηµένο 
Service για να «σβηστεί» η µνήµη της και να 
γίνει δυνατή η εισαγωγή ενός νέου αρ
MMSI. 
 
Mε δεδοµένο πως ο αριθµός MMSI είναι
απόλυτα σηµαντικός για τη λειτουργία του
συστήµατος DSC ο παραπάνω 
περιορ
V
ώστε να αποφεύγονται διαρκής αλλαγές 
του αριθµού ΜMSI και η εισαγωγή 
λανθασµένων κωδικών. 
 
Στην περίπτωση που το µήνυµα `”ERROR
MMSI” εµφανιστεί στην οθόνη πρέπει να 
επικοινωνήσετε µε το τµήµα τεχνικής 
υποστήριξης της Cobra για
α
συστήµατος DSC. 
 
Αν µεταφέρετε το Cobra MR F55 σε
άλλο σκάφος: 
Επικοινωνήστε µε την αρµόδια αρχή έκδοσ
αριθµών MMSI της 
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παραίτητες ενέργειες για να αλλάξετε τις 

ιθµός MMSI να αντιστοιχεί 

 

1.Mπείτε στο µενού 
“Settings” και 

κουµπιά ▲  ▼ για να 
επιλέξετε “USER 

2
“
κ  θα 
αναβοσβήνει στο πρώτο 
ψηφίο του αριθµού 

απεικονίζεται κάτω απ SER 
MMSI ID ENTRY” 
 
3. Κρατήστε πατηµέν τα 

τε στο 

αρακολούθηση σηµάτων DSC 

το κανάλι 70. Αν επιλέξετε 
πό το µενού της συσκευής την 

του 
αναλιού 70 θα µπορείτε να εκπέµψετε 

νετε 
 

ητα 

η 

 πλοία 
κευής 

 
1.Mπείτε στο µενού 

” και πατήστε 
 για 

να επιλέξετε “DSC 
CAN”. 

 

FF). 

τα 
κουµπιά ▲  ▼ για να 
επιλέξετε ΟΝ 

(
 

C
επιστρέψετε στο µενού “SETTINGS” 

µαδικός αριθµός αναγνώρισης MMSI 

 και γιώτ 
λάµπ µπορεί να ζητήσουν από την αρµόδια 

ι 
υνατό ένα µήνυµα να αποστέλλεται 

 
µό 

ό 
ύν 

 

χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά ▲ .▼ για να 

“
κέρσορας εµφανίζεται υ 
ψηφίου του αριθµού κ την ένδειξη 
“GROUP MMSI ID ENTRY”. 

 
στεί ο αριθµός 

ου αντιστοιχεί στο 
α

 
4.Πατήστε το κουµπί “ ι 
το πρώτο ψηφίο στη µ  
κέρσορας θα µετακινη

µού GROUP MMSI. 

i/Lo Power” για να κινήσετε το κέρσορα στη 

α
πληροφορίες που αφορούν το νέο σας 
σκάφος ώστε ο αρ
πλέον στα στοιχεία του σκάφους πάνω στο 
οποίο, πλέον, λειτουργεί η συσκευή VHF ΜR
F55. 
 
Για να δείτε τον αριθµός MMSI ανά πάσα 
στιγµή: 
 

χρησιµοποιήστε τα 

MMSI”. 
 

. Πατήστε το κουµπί 
Call/Set” και ο 
έρσορας

 

MMSI που έχετε εισάγει. Ο αριθµός 
ό την ένδειξη “U

ο για λίγα δευτερόλεπ
το κουµπί “Call/Set” για να επιστρέψε
µενού “Settings”. 
 
Π
 
Τα σήµατα DSC εκπέµπονται και 
λαµβάνονται από 
α
απενεργοποίηση της σάρωσης και 
κ
µηνύµατα DSC αλλά δεν θα λαµβά
σήµατα µέσω του συστήµατος DSC εκτός των
περιπτώσεων που είστε χειροκίν
συντονισµένος στο κανάλι 70 ή έχετε 
εκπέµψει σήµα κινδύνου. Στην περίπτωσ
που έχετε εκπέµψει σήµα κινδύνου τα 
σήµατα γνωστοποίησης της λήψης του 
σήµατος κινδύνου από παραπλέοντα
θα λαµβάνονται από το δέκτη της συσ
είτε είναι ενεργοποιηµένη η σάρωση του 
καναλιού 70 είτε όχι. 
 
Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη σάρωση του 
καναλιού DSC 

“Settings
το κουµπί ▲ ή ▼

S

2.Πατήστε το κουµπί “Call/Set” και 
παρατηρήστε τη παρούσα ρύθµιση (ΟΝ ή 
O

 
3. Χρησιµοποιήστε 

(ενεργοποίηση) ή OFF 

ALL/SET” για να 

 

απενεργοποίηση) 

4. Πατήστε το κουµπί “

Ο
 
Ναυτικοί όµιλοι, διοργανωτές αγώνων
κ
αρχή ένα οµαδικό αριθµό MMSI. Έτσι είνα
δ
αυτόµατα σε όλα τα µέλη της οµάδας χωρίς 
να είναι απαραίτητο κάθε ένα από αυτά να 
καλείται ανεξάρτητα. Κάθε µέλος της οµάδας
θα πρέπει να εισάγει τον οµαδικό αριθ
MMSI στην συσκευή του ώστε να είναι δυνατ
να λάβει αυτόµατα τα µηνύµατα που αφορο
την οµάδα. 
 
Για να εισάγετε ένα οµαδικό αριθµό 
MMSI 

1.Mπείτε στο µενού 
“Settings” και 

επιλέξετε “GROUP 
MMSI”. 

Call/Set” και ένας 
στη θέση του πρώτο
άτω από 

 
2.Πατήστε το κουµπί 

 
3. Χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά ▲   ▼για να
εµφανι
π

πρώτο ψηφίο του οµ δικού αριθµού MMSI. 

Call/Set” για να περάσε
νήµη της συσκευής. Ο
θεί στη θέση του 

δεύτερου ψηφίου του αριθ
 
5.Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και µέχρι να 
συµπληρωθούν και τα 9 ψηφία του αριθµού. 
 
Σηµείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί 
“H
προηγούµενη θέση και να σβήσετε το 



τελευταίο ψηφίο που έχετε εισάγει (στην 

ά τον 

.Κρατήστε πατηµένο για λίγα δευτερόλεπτα 
 

 γίνει «µηδενισµός» της 
νήµης της συσκευής από εξουσιοδοτηµένο 

C, εκτός των άλλων έχει και 
 δυνατότητα να εκπέµπει το στίγµα σας αν 

 
PS. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα 

να 

 

ος 

1.Mπείτε στο µενού 

κουµπιά ▲  ▼ για να 
” 

). 

 “
παρατηρήστε τη παρο
MANUAL). 
 

ήστε τα 

επιλέξετε AUTO 
(αυτόµατη εκποµπή 

εκποµπή του στίγµατο
 
4.Πατήστε το κουµπί “

. Πατήστε το κουµπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε 

. Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 

τάλογος ονοµάτων και αριθµών MMSI 

λέσετε 
α άλλο σκάφος ή ένα παράκτιο σταθµό 

νωρίζεται το κωδικό MMSI που έχει. Το MR 

υν ώστε 

 
γο της συσκευής: 

 

υµπί ▲ ή ▼ για 
 επιλέξετε “INDV 

ί 
 

 θέση 
νήµης (από το 1 έως 

  
επιλέξετε τη θέση µνήµ
Πατήστε το κουµπί “CA ” Ο κέρσορας 
α αρχίσει να αναβοσβήνει στο πρώτο 

 

υµπί 

επιλέξετε θέση 
µνήµης. 

 
κου

αλλάζετε χαρακτήρες. 
 
. Μόλις εµφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε 

ας θα µετακινηθεί στην 
όµενη θέση. 

α 

 µέγιστος αριθµός 
αρακτήρων είναι 9) 

 στη 

περίπτωση που τον πληκτρολογήσατε λάθος) 
 
6.Βεβαιωθείτε πως έχετε εισάγει σωστ
αριθµό MMSI του σκάφους σας. 
 
7
του κουµπί “Call/Set” για να επιστρέψετε στο
µενού “Settings”. 
 
Ο οµαδικός αριθµός MMSI (Group MMSI) 
µπορεί να αλλάξει όσες φορές θέλετε χωρίς 
να είναι αναγκαίο να
µ
τεχνικό τµήµα. 
 
Εκποµπή στίγµατος (Position Request) 
 
Το σύστηµα DS
τη
το Cobra MR F 55 έχει συνδεθεί µε σύστηµα
G
βολική στην περίπτωση που έχετε δώσει 
ραντεβού σε ένα γεωγραφικό σηµείο ή σε µια 
αποστολή διάσωσης. Το Cobra MR F 55 σας 
επιτρέπει να επιλέξετε αν θα «απαντά» 
αυτόµατα (στέλνοντας το στίγµα σας) σε έ
σήµα «αίτησης εκποµπής στίγµατος» ή θα 
σας ειδοποιεί πως έχει δεχτεί ένα τέτοιο σήµα 
και θα επιλέγετε εσείς αν θα εκπέµψετε το
στίγµα σας ή όχι. 
 
Για να καθορίσετε το τρόπο λειτουργίας 
της δυνατότητας εκποµπής στο στίγµατ
σας: 

“Settings” και 
χρησιµοποιήστε τα 

επιλέξετε “POS RPLY
(Position Reply
 
Call/Set” και 
ύσα ρύθµιση (AUTO ή 

2. Πατήστε το κουµπί

3.Χρησιµοποι
κουµπιά ▲  ▼ για να 

σήµατος µετά από 
όνο χειροκίνητη 
ς). 

CALL/SET” για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
 

αίτηση) ή ΜANUAL (µ

5
“EXIT” 
6.  

6
επιστρέψετε στο µενού “SETTINGS” 
 
Kα
 
To σύστηµα DSC σας επιτρέπει να κα
έν
απευθείας µε την προϋπόθεση πως 
γ
F55 σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε στη 
µνήµη του µέχρι 10 ονόµατα και τους 
αντίστοιχους αριθµούς MMSI που έχο
να µπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε 
αυτά. 
 
Για να εισάγετε ή να τροποποιήσετε ένα 
όνοµα και τον αντίστοιχο αριθµό MMSI στο
κατάλο

1.Mπείτε στο µενού 
“Settings” και πατήστε 
το κο
να
DIR” (Individual 
Directory). 
 
2. Πατήστε το κουµπ
“CALL/SET” για να
εισάγετε µια
µ
το 10). 

κουµπιά ▲  ▼ για να
ης που θέλετε. 
LL/SET

 
3. Χρησιµοποιήστε τα

θ
χαρακτήρα στη γραµµή κάτω από την ένδειξη
“NAME”.  

 
4 Πατήστε το κο

“CALL /SET” για να 

5. Χρησιµοποιείστε τα µπιά ▲  ▼ για να 

6
πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
αποθηκευτεί. Ο κέρσορ
επ
 
7. Επαναλάβετε τα βήµατα 4 και 5 για ν
«γράψετε» και τους υπόλοιπους χαρακτήρες 
του ονόµατος (ο
χ
 
Σηµείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουµπί 
“Hi/Lo Power” για να κινήσετε το κέρσορα
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προηγούµενη θέση και να σβήσετε το 

ετε» 
ήρες 

του ονόµατος πατήστε 
” 

στη γραµµή κάτω από

 
 

άζετε αριθµούς. 

ο
πατήστε το κουµπί “C
αποθηκευτεί. Ο κέρσο την 
επόµενη θέση. 

ι να 

 να 
πό τη διαδικασίας αποθήκευσης 

τοιχείων στο κατάλογο. 

η θέση µνήµης 
την οποία µπορείτε να αποθηκεύσετε ένα 

MSI 
. 

 

  αποστολής µηνυµάτων 
έσω των δυνατοτήτων του συστήµατος DSC 

ό ένα µενού  που 
νοµάζεται “DISTRESS” και έχει παρόµοια 

 
 σήµα 

 για να σας ενηµερώσει για 
 λήψη του σήµατος. Πατώντας οποιοδήποτε 

 ικανότητα το MR F55 να αποστέλλει και να 
ς και τις 

νωστοποιήσεις λήψης ενός σήµατος 
 

σσα. 

---- 

πέµπετε στο σύστηµα DSC έχει τις 

 τους 
σα στο βεληνεκές της 

ποµπής του. 

έσω του κωδικού MMSI) 

µα 
 το 

τίγµα σας. Επίσης µπορείτε να εισάγετε 

 φύση του 
ροβλήµατος που αντιµετωπίζετε. Για να γίνει 

ά στο 

------------- 

α σήµα κινδύνου: 

 1. Ενώ η συσκευή είναι 
ς 

tandby) σηκώστε το 
, 

φέρει τη σηµατοδότησ
πιέστε το κουµπί που 
αυτό. Το µενού “DISTR

α είτε 
ίγµα σας, 

σ
 

τελευταίο χαρακτήρα που έχετε εισάγει. 
 

8. Μόλις «γράψ
όλους του χαρακτ

το κουµπί “CALL/SET
µέχρι ο κέρσορας θα 
ίσει να αναβοσβήνει 
 την ένδειξη “MMSI” 
 
9.Χρησιµοποιείστε τα
κουµπιά ▲  ▼ για να
αλλ

µετακινηθεί και θα αρχ

 
10. Μόλις εµφανιστεί  αριθµός που θέλετε 

ALL/SET” για να 
ρας θα µετακινηθεί σ

 
11 Επαναλάβετε τα βήµατα 8 και 9 µέχρ
«γράψετε» και τα 9 νούµερα του αριθµού 
MMSI. 
 
12. Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
µετακινηθείτε στην επόµενη θέση µνήµης ή
βγείτε α
σ
 
13. Με το κουµπί “CALL/SET” επιλέξτε 
“NEXT” ή “EXIT”. Αν επιλέξετε “NEXT” 
προχωρήσετε στην επόµεν
σ
άλλο όνοµα και τον αντίστοιχο κωδικό M
επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 3 έως 10
Αν επιλέξετε “EXIT” , πατώντας το κουµπί 
“CALL/SET”, θα επιστρέψετε στο µενού 
“SETTINGS” 
 
Σηµείωση: Συνολικά µπορείτε να εισάγετε 
µέχρι 10 ονόµατα και αριθµούς MMSΙ στο
κατάλογο. 
 
Λειτουργίες DSC 
 
Τα χαρακτηριστικά
µ
καθορίζεται µέσα απ
ο
δοµή µε το µενού “SETTNGS” Για να 
εµφανιστεί το µενού “DISTRESS” πρέπει να 
πατήσετε το κουµπί µε την ένδειξη 
“DISTRESS”. 
 
Για κάθε σήµα DSC που λαµβάνει η συσκευή
εκπέµπει από το µεγάφωνο της ένα
προειδοποίησης
τη
κουµπί σταµατά το σήµα από το µεγάφωνο 

ενώ παραµένουν οι πληροφορίες του 
σήµατος στην οθόνη του MR F 55. 
 
Αποστολή σήµατος κινδύνου 
 
Η
λαµβάνει σήµατα κινδύνου, καθώ
γ
κινδύνου, στο κανάλι 70 µπορεί να αποδειχθεί
σωτήρια για τη δική σας ζωή ή για τη ζωή 
κάποιου άλλου που βρίσκετε στη θάλα
 
-----------------------------------------------------------------------
Σηµείωση: Ένα σήµα κινδύνου που 
εκ
ακόλουθες δυνατότητες: 
 
Θα στείλει το σήµα κινδύνου σε όλους
δέκτες που βρίσκονται µέ
εκ
 
Πληροφορεί όλους τους σταθµούς για την 
ταυτότητα σας (µ
 
Αν το MR F 55 είναι συνδεδεµένο µε σύστη
GPS πληροφορεί όλους τους σταθµούς για
σ
χειροκίνητα το στίγµα σας ώστε να εκπεµφθεί 
µαζί µε το σήµα κινδύνου. 
 
Το σύστηµα DSC δεν µπορεί να στείλει 
πληροφορίες σχετικές µε τη
π
αυτό πρέπει να επικοινωνήσετε φωνητικ
κανάλι 16 µε όποιο σταθµό ή πλοίο 
επιβεβαιώσει τη λήψη του σήµατος κινδύνου 
που εκπέµψατε. 
-------------------------------------------------------------
 
Για να στείλετε έν

 

σε θέση αναµονή
(S
κόκκινο, ελατηριωτό
 της συσκευής που 
η “DISTRESS” και 
θα βρείτε κάτω από 
ESS” θα εµφανιστεί 

στην οθόνη και ένα βέλο -> θα δείχνει την 
ένδειξη “SEND”  (αποστολή µηνύµατος). 
Έχετε τρεις επιλογές: 

• Να στείλετε το σήµα 
κινδύνου αυτόµατ
µαζί µε το στ

κάλυµµα στη πρόσοψη

αν η συσκευή είναι 
συνδεδεµένη µε GPS, 
ας. είτε χωρίς το στίγµα 

 15



• Χειροκίνητα να εισάγετε το στίγµα σας και 

 
 Να εγκαταλείψετε τη διαδικασία 

ι η 
η 

 
.Eπιλέξτε µια από τις παρακάτω 

. Για να στείλετε αυτόµατα σήµα 

Κρατήστε πατηµένο 

α το 
S” 

β. Για να στείλετε χειροκίνητα ένα σήµα 

1.Χρησιµοποιήστε τα 

ή 

.Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
 

 το 

 µπιά ▲  ▼  για να 

.Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” 

. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί “DISTRESS” 

. Για να εγκαταλείψετε τη διαδικασία 

ν πατήσατε κατά λάθος το κουµπί 
µα 

 
 

µ νου: 

. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 

 
. Πατήστε το κουµπί 

“CALL/SET” για να 

 το 

η 

τ
πί 

Αν ένα σήµα 
 λήψης 

ί 

χ ό το 
θµού ή 

ν κάποιο σήµα επιβεβαίωσης λήψης δεν 
 F 

ήψη σηµάτων κινδύνου 

ν το σκάφος σας βρίσκεται µέσα στο 
 

C το 

το 

ταν ακούσετε κάποιο σήµα κινδύνου: 

 1.Πατήστε 
 κουµπί 

ο
επιστρέψει η συσκευή ονής. 

άστε και 
ηµειώστε τις 

τικά 
ξέπεµψε 

 
θ και 

αποφασίστε αν πρέπει

ντας το 
ουµπί “TALK” για να εκπέµψετε στο κανάλι 

16. 

στη συνέχεια να στείλετε το σήµα κινδύνου. 

•
αποστολής σήµατος κινδύνου κα
συσκευή να επιστρέψει σε κατάστασ
αναµονής. 

2
δυνατότητες:  
 
 
α
κινδύνου: 

για τρία (3) 
δευτερόλεπτ
κουµπί “DISTRES
 

κινδύνου:  

κουµπιά ▲  ▼ για να 
το τοποθετήσετε το 
βέλος -> στην επιλογ
“MANUAL”. 

 
2

«ανοίξει» η οθόνη στην
οποία µπορείτε να 
εισάγετε χειροκίνητα
στίγµα σας. 
 

3.Χρησιµοποιήστε τα κου
εισάγετε το στίγµα του σκάφους σας.  
 
 
 4
 
5
για αρκετά δευτερόλεπτα ώστε να εκπεµφθεί 
το σήµα κινδύνου.  
 
Γ
αποστολής σήµατος κινδύνου:  
 
Α
“DISTRESS” ή δεν λάβατε κάποιο σή

επιβεβαίωσης της 
λήψης του σήµατος
κινδύνου αλλά θέλετε
να σταµατήσετε την 
αυτόµατη 
ατος κινδύ

 
επανεκποµπή του σή

1
επιλέξετε “EXIT”. 

2

επιστρέψει η συσκευή σε θέση αναµονής. 
‘Ενα σήµα «συναγερµού» θα ακουστεί από
µεγάφωνο της συσκευής ώστε να γνωρίζετε 

πως το σήµα κινδύνου 
έχει εκπεµφθεί. Στο 
τέλος της εκποµπής 
συσκευή αυτόµατα ια 
σαρώνει το κανάλι 16 
υχόν λήψη σήµατος 

επιβεβαίωσης. Πατήστε οποιοδήποτε κουµ
για να σταµατήσει το σήµα συναγερµού και η 
συσκευή να επιστρέψει σε κατάσταση 
αναµονής. 
 

και το κανάλι 70 για 

επιβεβαίωσης
του σήµατος ανιχνευθε
από το δέκτη του MR F 
55 το σήµα 
ήσει ξανά απ

µεγάφωνο και ο αριθµός MMSI του στα
του πλοίου που σας απαντά θα φανεί στην 
οθόνη του MR F 55. 
 

«συναγερµού» θα η

A
ανιχνευθεί από το δέκτη της συσκευής ο MR
55 θα στέλνει αυτόµατα το σήµα κινδύνου 
κάθε τέσσερα (4) λεπτά. 
 
Λ
 
Α
βεληνεκές εκποµπής ενός ποµπού που
εκπέµπει σήµα κινδύνου στο σύστηµα DS
MR F 55 µόλις λάβει το σήµα κινδύνου θα 
εκπέµψει ένα σήµα «συναγερµού» από το 
µεγάφωνο του και θα «γυρίσει» αυτόµατα σ
κανάλι 16. 
 
Ό
 

οποιοδήποτε
της συσκευής για να 
παύσει το σήµα 
ποίησης» και να 
 σε θέση αναµ
 
 2. ∆ιαβ

συναγερµού «προειδ

σ
πληροφορίες σχε
µε αυτόν που ε
το σήµα (θα υπάρχει ο
ανόν το στίγµα) 
 να απαντήσετε στο 

σήµα κινδύνου. 
 
3. Αν το κρίνετε απαντήστε πατώ

αριθµός MMSI και πι

κ
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Σηµείωση: To MR F 55 αυτόµατα θα 
συντονιστεί στο κανάλι 16 µόλις λάβει κάποιο 
ήµα κινδύνου DSC. 

ο ΜR F 55 δεν µπορεί να αναµεταδώσει ένα 
εγάλα 

λοία και παράκτιοι σταθµοί που είναι 

όµενο σήµα κινδύνου µε τον ίδιο 
όπο σαν να ήταν ένα απλό σήµα κινδύνου. 

ια κλήση DSC προς όλα τα σκάφη µπορεί 
για λόγους 

σφαλείας. Επίσης µια κλήση προς όλα τα 

ετε 

 

ών κατάσταση ή αν θέλετε να 

 
ιήσετε. 

ι 
σε κατάσταση 
αναµονής Standby 

 

“CA α 
ενού “CALL SEND” 

 
α 

  ▼  για να 
επιλέξετε “ALL 
SHIPS” 

4. L/SET” για να 
εµφανιστεί το µενού επιλογής  τύπου 

 
5. ▲  ▼ για να 
επιλέξετε τύπο µηνύµατος URGENCY 

 

Πατήστε το κουµπί 
“CALL/SET” για να 

ο 
ηνύµατος που 

  
ένα κανάλι φωνητικής
 

“URGENCY” ¨η 
AFETY” το MR F 55 

 το 

ς στο 
µικρόφωνο. 

επιλ ξει το κανάλι που έχετε επιλέξει στο 

κό 

ο σύστηµα 
SC µόλις λάβουν το σήµα σας θα γυρίσουν 

υή σε κατάσταση 
ναµονής χωρίς να στείλετε ένα µήνυµα 

ε το 

ος όλα τα σκάφη 

 
κάφη» ληφθεί από το MR F 55 ένα σήµα 

ου 
 

σετε ένα σήµα κλήσης «προς 
λα τα σκάφη»: 

1. Πατήστε 
ποιοδήποτε κουµπί 

σ
 
Aναµετάδοση σήµατος κινδύνου 
 
Τ
σήµα κινδύνου που λαµβάνει. Μόνο µ
π
εξοπλισµένοι µε ειδικές συσκευές 
αναµεταδίδουν αυτόµατα τα σήµατα 
κινδύνου. 
 
Λήψη αναµεταδιδόµενου σήµατος 
κινδύνου 
 
Το MR F 55 θα «απαντήσει» σε ένα 
αναµεταδιδ
τρ
 
Κλήση προς όλα τα σκάφη 
 
Μ
να γίνει για λόγους ανάγκης ή 
α
σκάφη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µια 
επικοινωνίας ρουτίνας για να επικοινωνήσ
ταυτόχρονα µε όλους τους σταθµούς που 
είναι µέσα στο βεληνεκές του ποµπού του MR
F 55. 
Αν αντιµετωπίζετε µια επείγουσα αλλά όχι 
απειλητική για τη ζωή σας ή τη ζωή των 
επιβατ
προειδοποιήσετε τα παραπλέοντα πλοία η 
κλήση προς όλα τα σκάφη είναι το είδος της
επικοινωνίας που πρέπει να χρησιµοπο
 
Για να στείλετε µια κλήση “προς όλα τα 
σκάφη”: 
 

1. Ενώ η συσκευή είνα

επιλέξτε ένα κανάλι 
για να στείλετε το
µήνυµα. (Το κανάλι 
16 χρησιµοποιείται 
µόνο για σήµατα 
κινδύνου και 
καταστάσεις 

LL/SET” για µ
µπείτε στο µ

ανάγκης). 
 
2. Πατήστε το κουµπί 

3. Χρησιµοποιήστε τ
κουµπιά ▲

 
 Πατήστε το κουµπί “CAL

µηνύµατος που θα στείλετε. 

 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά 

(επείγον σήµα), SAFETY (µήνυµα 
ασφαλείας προειδοποίησης) ROUTINE
(µήνυµα ρουτίνας). 

 
6.

στείλετε το µήνυµα. 
 
7.Ανάλογα µε το τύπ
µ

επιλέξατε η συσκευή θα επιλέξει αυτόµατα σε
 επικοινωνίας. 

α. Αν έχετε επιλέξει 

“S
θα επιλέξει αυτόµατα
κανάλι 16 και θα 
περιµένει να πατήσετε 
το κουµπί “TALK” και να 
 µήνυµα, µιλώντα

 
β. Αν επιλέξετε “ROUTINE” το MR F 55 θα 

στείλετε ένα φωνητικό

έ
βήµα 1 και θα περιµένει να πατήσετε το 
κουµπί “TALK” και να στείλετε ένα φωνητι
µήνυµα, µιλώντας στο µικρόφωνο. 
 
Συσκευές VHF που υποστηρίζουν τ
D
αυτόµατα στο κανάλι 16 ή στο κανάλι που 
εσείς έχετε επιλέξει. 
 
Για να επιστρέψει η συσκε
α
χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 
επιλέξετε “EXIT” και στη συνέχεια πατήστ
κουµπί “CALL/SET”. 
 
Λήψη µια κλήσης πρ
 
Αν µια εκπεµπόµενη κλήση «προς όλα τα
σ
συναγερµού θα ηχήσει από το µεγάφωνο τ
και η συσκευή θα συντονιστεί αυτόµατα στο
κανάλι 16. 
 
Όταν ακού
ό
 

ο

 17



για να σταµατήσει το σήµα συναγερµού
ακούγεται από το µεγάφωνο. 
 

 που 

.∆ιαβάστε και γράψτε το αριθµό MMSI του 
 

 

.Ακούστε το φωνητικό µήνυµα που λαµβάνει 

ποστολή µηνύµατος σε συγκεκριµένη 
) 

ο Cobra MR F55 δεν µπορεί να στείλει µια 

ε 

ήψη ενός µηνύµατος που έχει εκπεµφθεί 

Τα µηνύµατα του 

υς 
, 
ουν 

ταν ακούσετε ένα «γεωγραφικό» µήνυµα: 

ε οποιοδήποτε κουµπί για να 
ταµατήσει το σήµα συναγερµού από το 

 γράψτε το αριθµό MMSI του 
κάφους που στέλνει το σήµα καθώς και την 

υ 

υ λαµβάνει 
 MR F 55 που έχει συντονιστεί αυτόµατα 

άτω κουµπιά για 
α γυρίσει η συσκευή σε κατάσταση αναµονής 

(Standby): “CALL/SET” ή “16/9” ή “TALK”. 

ια 

 σκάφος ή σταθµό. Ένα τέτοιο 

µό: 
 

κευή είναι 
αµονής 

ιλέξετε ένα κανάλι 

“CALL/SET” για να 
πείτε στο µενού 

  
επιλέξετε “INDIVIDUA

 

LL/SET” για να 
πείτε το κατάλογο µε 

η
 
5. Χρησιµοποιήστε τα 

 το 
ατάλογο. 

µπί 
“CALL/SET” για να 
στείλετε το µήνυµα η 

αναµονής. 

ε καλέσει στείλει 
υτόµατα απάντηση 

 
 

συναγερµού. Περιµένε να 
φωνητικό µήνυµα από

 

 

ως δεν µπορεί να απαντήσει ή δεν 
τείλει καθόλου µήνυµα το MR F 55 πηγαίνει 

αυτόµατα στο µενού “UNAVAILABLE” τις 

2
σκάφους που στέλνει το σήµα καθώς και την
ώρα και την ηµεροµηνία στην περίπτωση που
θέλετε να απαντήσετε στη κλήση. 
 
3
το MR F 55 που έχει συντονιστεί αυτόµατα 
στο κανάλι που έχει γίνει η εκποµπή του 
σήµατος. 
 
Α
γεωγραφική περιοχή (Geographical Call
 
Τ
κλήση µόνο σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 
Μόνο µεγάλα πλοία και παράκτιοι σταθµοί µ
ειδικό εξοπλισµό µπορεί να στείλουν τέτοιου 
είδους µηνύµατα. 
 
Λ
για συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή 
(Geographical Call) 
 

τύπου “Geographical 
Call” αποστέλλονται 
από ειδικά 
εξοπλισµένο
γκεκριµένη, µόνο

γεωγραφική περιοχή για να προειδοποιήσ
τα σκάφη που βρίσκονται στα όρια αυτής της 
περιοχής. Αν βρίσκεστε σε µια περιοχή που 
έχει εκπεµφθεί µήνυµα τύπου “Geographical 
Call” θα ακουστεί ένα σήµα συναγερµού από 
το µεγάφωνο του  MR F 55 και θα (γυρίσει) 
αυτόµατα στο κανάλι που έχει εκπεµφθεί το 
γεωγραφικό µήνυµα. 
 

ασυρµάτους σε µια συ

Ό
 
1. Πατήστ
σ
µεγάφωνο. 
 
2.∆ιαβάστε και
σ
ώρα και την ηµεροµηνία στην περίπτωση πο
θέλετε να απαντήσετε στη κλήση. 
 
3.Ακούστε το φωνητικό µήνυµα πο
το
στο κανάλι που έχει γίνει η εκποµπή του 
γεωγραφικού σήµατος. 
 
Πατήστε ένα από τα παρακ
ν

Κλήση προς συγκεκριµένο σταθµό ή 
σκάφος 
 Με το σύστηµα DSC µπορείτε να στείλετε µ
κλήση που θα ακουστεί µόνο από ένα 
συγκεκριµένο
σήµα δεν «διεγείρει» τους δέκτες των 
υπολοίπων σκαφών. 
 
Για να στείλετε ένα σήµα σε ένα 
συγκεκριµένο µόνο σταθ

1.Ενώ η συσ
σε θέση αν
επ
µέσω του οποίου θα 

 
2. Πατήστε το κουµπί 

εκπεµφθεί το σήµα. 

µ
“CALL SEND”. 

κουµπιά ▲  ▼για να
L”. 

 
3. Χρησιµοποιήστε τα

4. Πατήστε το κουµπί 
“CA
µ
τα ονόµατα που έχετε 
ς συσκευής. 

κουµπιά ▲  ▼για να 
επιλέξετε το όνοµα που θέλετε από

περάσει στη µνήµη τ

κ
 

6. Πατήστε το κου

επιλέξτε “EXIT” για να 
 σε κατάσταση 

 
Αν το σταθµός που 
έχετ

επιστρέψει η συσκευή

α
πως µπορεί να 
απατήσει θα ακουστεί
MR F 55 ένα σήµα 
τε να ακούσετε έ
 το σταθµό που έχετε 

καλέσει. Αν ο σταθµός που έχετε καλέσει δεν
στείλει ένα µήνυµα πως είναι έτοιµος να 
απαντήσει το MR F 55 θα περιµένει 8 
δευτερόλεπτα και θα στείλει αυτόµατα ξανά το
µήνυµα. 
 
Αν ο σταθµός που έχετε καλέσει στείλει 
µήνυµα π

από το µεγάφωνο του

σ
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επιλογές του οποίου εµφανίζει στην οθόνη
του. 
 
Μέσα από αυτό το µενού µπορείτε να 
επιλέξετε “SEND” ή “EXIT” 
χρησ

 

ιµοποιώντας το κουµπιά ω▲  ▼. Αν 
πιλέξετε “SEND” θα ξεκινήσει εκ νέου η 

XIT” 
 µε τα ονόµατα. 

ς 

Όταν ένας άλλος 
 

ή 
ήση θα ακουστεί 

το
55 και τα στοιχεία του σ
καλέσει θα εµφανιστούν
συσκευή σας θα συντον

ι το σήµα 

τε (σα να απαντάτε σε µια 
λεφωνική κλήση). 

 οµάδα 

 διαδικασία αποστολής µηνύµατος προς µια 

αρόµοια µε την προαναφερόµενη 

οιείται ο 
 που 

 

1.Ενώ η συσκευή είναι 
 

επιλέξτε το κανάλι 

σ

πί 
” για να 

µπείτε στο µενού 
ALL/SEND” 

  ▼για να 
ιλέξετε “GROUP” 

4.Πατήστε το κουµπί 
“CALL/SET” για να 

 να 
επιλέξετε “SEND” ¨η “EXIT”. 

στε το κουµπί 
“CALL/SET”  

 το 

π α να 
επιστρέψετε στο µενού

βουν 
 µήνυµα θα γυρίσουν στο κανάλι που έχετε 

παντήσει στο ίδιο κανάλι. 

µα αποστέλλεται 
την οµάδα µε τον οµαδικό αριθµό MMSI που 

µατος 

 
σταθµός  στέλνει µια 

ι 

έν
προειδοποίησης από τ
55 και τα στοιχεία του  

τίγµατος 

τη λειτουργία “Position Request” 
έσω του συστήµατος DSC ο ασύρµατος σας 

ε
εκποµπή του σήµατος. Αν επιλέξετε “E
θα επιστρέψετε στο κατάλογο
 
Λήψη µιας «ατοµικής» κλήσης. (Κλήση
από ένα σταθµό µόνο προς εσάς) 

 

σταθµός σας στέλνει
µια προσωπικ
κλ
ένα σήµα 
 µεγάφωνο του MR F 
ταθµού που σας έχει 
 στην οθόνη ενώ η 
ιστεί στο κανάλι που 

έχει εκπεµφθεί το µήνυµα. Πατήστε 
οποιοδήποτε κουµπί για να παύσε
προειδοποίησης. 
 
Για να απαντήσετε σε µια «προσωπική» 
κλήση: 

προειδοποίησης από 

 
Πιέστε το κουµπί “TALK” στο µικρόφωνο και 
απαντήσ
τη
 
Αποστολή µηνύµατος προς µια
 
Η
οµάδα (που έχει οµαδικό αριθµό MMSI) είναι 
π
διαδικασία αποστολής «ατοµικού» 
µηνύµατος. Σε αυτή τη περίπτωση για την 
αποστολή του µηνύµατος χρησιµοπ
οµαδικός αριθµός MMSI της οµάδας
θέλετε να επικοινωνήσετε µε µόνη διαφορά
πως δεν υπάρχει αυτόµατη απάντηση από 
της συσκευές λήψης του µηνύµατος. 
 
Για να στείλετε ένα οµαδικό µήνυµα: 

 

σε θέση αναµονής

µέσω του οποίου 
ετε.  
 
2.Πατήστε το κουµ
“CALL/SET

θέλετε να επικοινωνή

“C

3.Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲
επ
 

µπείτε στο µενού 
“SEND” / “EXIT” 
 
 κουµπιά ▲  ▼ για5.Χρησιµοποιήστε τα

 
6.Πατή

επιλέγοντας “SEND” 
για να στείλετε
µήνυµα ή πατήστε το 
ιλέγοντας “ΕΧΙΤ” γι
 “CALL SEND”. 

 
Όλοι οι ασύρµατοι της οµάδας που θα λά

κουµπί “CALL/SET” ε

το
επιλέξει στο βήµα 1. Πατήστε το κουµπί 
“TALK” και µιλήστε το µικρόφωνο για να 
στείλετε το φωνητικό µήνυµα που θέλετε. 
 
Κάθε µέλος της οµάδας µπορεί να σας 
α
 
Σηµείωση: To οµαδικό µήνυ
σ
έχετε εισάγει µε την διαδικασία που 
αναφέρεται στη σελίδα 13. 
 
Λήψη ενός οµαδικού µηνύ
 

Όταν ένας άλλος

οµαδική κλήση (κα
ανήκετε σε αυτή την 
α σήµα 
ο µεγάφωνο του MR F 
σταθµού που σας έχει

καλέσει θα εµφανιστούν στην οθόνη ενώ η 
συσκευή σας θα συντονιστεί στο κανάλι που 
έχει εκπεµφθεί το µήνυµα. Πατήστε 
οποιοδήποτε κουµπί για να παύσει, από το 
µεγάφωνο, το σήµα προειδοποίησης. 
 
Μήνυµα αίτησης για αποστολή 

οµάδα)  θα ακουστεί 

 

σ
 
Αν επιλέξετε 
µ
µπορεί να λάβει τη θέση (στίγµα)  ενός άλλου 
σταθµού που είναι εξοπλισµένος µε ασύρµατο 
VHF που έχει σύστηµα DSC και είναι 
συνδεδεµένος µε αυτό δέκτης GPS. 
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Για να ζητήσετε τη θέση ενός άλλου 
ταθµού 

 
 1.Ενώ η συσκευή είναι 
σε θέση αναµονής 
επιλέξτε το κανάλι 
µέσω του οποίου 

θέλετε να επικοινωνήσετε.  
2.Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
µπείτε στο µενού “CALL/SEND” 
 
3.Xρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲  ▼για να 
επιλέξετε “POS REQST” 
 

4.Πατήστε το κουµπί 
“CALL/SET” για να 
µπείτε το κατάλογο µε 
τα ονόµατα που έχετε 
περάσει στη µνήµη της 
συσκευής. 
 
5.Χρησιµοποιείστε τα 

κουµπιά ▲  ▼ για να επιλέξετε το όνοµα του 
οποίου θέλετε να ζητήσετε το στίγµα του. 
 
6. Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” . Ο 
ασύρµατο σας θα στείλει το µήνυµα αίτησης 
στίγµατος. Θα λάβετε µια από τις (3) τρεις 
ακόλουθες απαντήσεις: 
 

• Θα λάβετε τη 
θέση του 
σταθµού που 
καλέσατε 

 
• Θα λάβετε ένα µήνυµα στο οποίο δεν θα 

υπάρχουν γεωγραφικά δεδοµένα (στίγµα) 
αυτό σηµαίνει πως ο ασύρµατος του 
σταθµού που καλέσατε δεν είναι 

συνδεδεµένος µε 
σύστηµα GPS. 

 
• Θα λάβετε ένα 

σήµα «µη 
απάντησης». Αυτό σηµαίνει πως ο 
χειριστής του ασυρµάτου που καλέσατε 
επέλεξε να µην σας απαντήσει.  

 
Επιλέξτε µια από τις παρακάτω ενέργειες:  
 
α. Αν λάβετε το στίγµα του σταθµού που 
καλέσατε:  
 

To στίγµα και ο αριθµός 
MMSI αυτού που 
καλέσατε εµφανίζεται 
στην οθόνη. 
 

Σηµειώστε τη θέση του σταθµού που 
καλέσατε και πατήστε το κουµπί “CALL/SET” 

για να επιστρέψει το Cobra MR F 55 σε 
κατάσταση αναµονής. 
 
β. Αν ο σταθµός που καλέσατε δεν µπορεί 
να στείλει το στίγµα του:  
 
Η ένδειξη “NO POS DATA” θα εµφανιστεί στη 
οθόνη του MR F 55. 

 
1.Πατήστε το κουµπί 
“CALL/SET” για να 
επιστρέψετε στο 
κατάλογο µε τα 

ονόµατα που έχετε αποθηκεύσει 
 
2.Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 
επιλέξετε “EXIT” . 
 
3.Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
επιστρέψετε στο µενού “CALL SEND” 
 
4.Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 
επιλέξετε “EXIT” . 
 
5.Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
επιστρέψει το Cobra MR F 55 σε κατάσταση 
αναµονής. 
 
 
γ. Αν ο σταθµός από τον οποίο ζητήσατε 
το στίγµα του επέλεξε να µην απαντήσει: 

 
Η ένδειξη “NO REPLY” 
θα εµφανιστεί στη 
οθόνη του MR F 55 
 

Έχετε δύο επιλογές: 
Να στείλετε εκ νέου το µήνυµα (RESEND) 
Να εγκαταλείψετε τη διαδικασία αποστολής 
του µηνύµατος αίτησης στίγµατος (EXIT). 
 
α. Για να στείλετε εκ νέου το µήνυµα 
αίτησης για αποστολή στίγµατος 
 
1.Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲  ▼ και 
επιλέξτε “RESEND” 
 
2.Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” 
 
β. Για να εγκαταλείψετε τη διαδικασία 
αποστολής του µηνύµατος αίτησης 
στίγµατος: 
 
1. Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 
επιλέξτε “EXIT” 

 
2. Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
επιστρέψετε στο κατάλογο µε τα ονόµατα 

   που έχετε αποθηκεύσει (ΙINDIVIDUAL 
DIRECTORY) 

σ
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3. Χρησιµοπ
επιλέξτε “EXIT” 

οιείστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 

 
επιστρέψετε στο µεν

 
 να 

για να 

 ενός σήµατος 

υ
ενεργοποιηµένες οι λε
να έχετε καθορίσει το 
σε ένα σήµα για αποσ µατος σας. 
Ανάλογα µε τις ρυθµίσ

 

α: 

α  
στίγµατος θα ηχήσει από το  
MR F 55 ένα σήµα προειδο

( ν αι τα 

 θα 
εµφ

στέλ
σας (αν έχετε συνδεδε έν ένα 
GPS) ή θα στείλει αυτ
απάντησης χωρίς στίγ  “  αν 
δεν ε το 
MR
 
α

 

µα 

µα σας θα εµφανιστεί 
την οθόνη. Έχετε δύο επιλογές: 

λνοντας το 
στίγµα σας. 

• Να εγκαταλείψετε τη 
ν  στείλετε το στίγµα 

σας. 
 
α. Αν επιλέξετε να απ ντας 
το στίγµα σας: 

.Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 

.Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 

.Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να 

οιήστε τα κουµπιά ▲  ▼ για να 
ιλέξετε “EXIT” 

χωρίς να στείλει το στί α σας. 

α  

α την αποστολή ενός 

 55 ένα σύστηµα GPS. Σε αυτή τη 
ίγµα 

ία ώστε 
α γνωστοποιήσετε το στίγµα σας σε κάποιο 

ια να στείλετε ένα σήµα «αποστολής 

ναι 
ς 

επιλέξτε το κανάλι 
µέσω του οποίου 

επικοινωνήσετε.  
 

µ

 
4. Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 

ού “CALL SEND” 

5. Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲  ▼ για
επιλέξτε “EXIT” 

 
. Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” 6
επιστρέψει η συσκευή σε θέση αναµονής 
(STANDBY). 

 
Λήψη για αποστολή 

ργεί κανονικά και είναι 
ιτουργίες DSC µπορείτε 
τρόπο που θα απαντάτε 
λή του στίγ

στίγµατος 
 
Όταν ο MR  F55 λειτο

το
εις που έχετε κάνει 

όταν λαµβάνετε ένα σήµα για αποστολή 
στίγµατος ο ασύρµατοςVHF MR F55 είτε θα 
ποστείλει αυτόµατα το στίγµα σας είτε θαα
απαντήσετε χειροκίνητα στο σήµα που 
λαµβάνει. 
 
Όταν έχετε επιλέξει να απαντά ο 
σύρµατος σας αυτόµατα

 
Μόλις ληφθεί ένα σήµ για αποστολή 

 µεγάφωνο του
ποίησης 
αγερµού) κσυ

χαρακτηριστικά, 
αριθµός MMSI ή 
όνοµα,  αυτού που 
ζητά το στίγµα σας

ανιστεί στην οθόνη. Ο ασύρµατος θα 
νοντας το στίγµα 
ο µε το MR F 55 

απαντήσει αυτόµατα 
µ
όµατα ένα σήµα 
µα NO POS DATA”

 έχετε σύστηµα GPS συνδεδεµένο µ
 F 55. 

τήστε οποιοδήποτε κουµπί και θα Π
σταµατήσει το σήµα συναγερµού. 
 
Όταν έχετε επιλέξει να απαντάτε 
χειροκίνητα σε ένα σήµα για αποστολή 
στίγµατος 
 

Μόλις ληφθεί ένα σήµα
για αποστολή 
στίγµατος θα ηχήσει 
πό το µεγάφωνο του α

MR F 55 ένα σή
προειδοποίησης (συναγερµού) και τα 

χαρακτηριστικά, αριθµός MMSI ή όνοµα,  
αυτού που ζητά το στίγ
σ

• Να απαντήσετε 
στέ

 

διαδικασία χωρίς α

αντήσετε στέλνο

 
1
επιλέξετε “REPLY” 
 
2
στείλετε το στίγµα σας. 
 
3
επιστρέψει η συσκευή σε θέση αναµονής 
(Standby). 
 
β. Αν επιλέξετε να µην απαντήσετε: 
 
1.Χρησιµοπ
επ
 
2. .Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
επιστρέψει ο ασύρµατος σε θέσει αναµονής 

γµ
 
Αποστολή ενός σήµ τος µε το στίγµα σας

 
Γι
σήµατος αποστολής 
του στίγµατος σας 
(διαδικασία Position 

Send) πρέπει να έχετε συνδεδεµένο µε το MR 
F
περίπτωση (αποστολή σήµατος µε το στ
σας) ενεργοποιείτε εσείς την διαδικασ
ν
συγκεκριµένο σταθµό. 
 
Γ
στίγµατος»:  
 

1 Ενώ η συσκευή εί
σε θέση αναµονή

θέλετε να 

2 Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 
πείτε στο µενού “CALL/SEND” 
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3 Χρησιµοποιήστε τα 

επιλέξετε “POS SEND” 
(αποστολή στίγµατος). 

4 
πείτε στο κατάλογο µε τα ονόµατα που έχετε

 
5  Χρησιµοποιήστε τα 

 να 

στον οποίο θέλετε να 
τείλετε το στίγµα σας. 

ο κουµπί “CALL/SET” για να 
τείλετε το στίγµα σας. 

ς 

. Για να ξαναστείλετε το στίγµα σας: 

ιµοποιήστε τα 
κουµπιά ▲  ▼ για να 

µπί 

 
β. Για βγείτε από τη 
αποστολής του σήµα
 

α 

 

ς σήµατος που περιέχει το 
τίγµα του αποστολέα: 

λλος 
σταθµός σας στέλνει το 

 ηχήσει 

προειδοποίησης 
µού) από το µεγάφωνο του MR F55 

σ  του 
θα εµφανιστούν στην 
Πατήστε οποιοδήποτε  
το σήµα προειδοποίησ
επιστρέψει σε κατάστα

κουµπιά ▲  ▼ για να 

 
Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να 

µ  
αποθηκεύσει. 

κουµπιά ▲  ▼ για
επιλέξετε το σταθµό 

σ
 
6 Πατήστε τ
σ
 
Μόλις το µήνυµα µε το στίγµα σας έχει 
εκπεµφθεί θα έχετε δύο επιλογές: 
 
• Nα ξαναστείλετε το µήνυµα στον ίδιο 
σταθµό 

 
• Να εγκαταλείψετε τη διαδικασία αποστολή
του στίγµατος σας. 

 
α
 

1.Χρησ

επιλέξετε “SEND”. 
 
2.Πατήστε το κου
ίλετε το στίγµα σας. 

διαδικασία 
τος σας: 

1.Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲  ▼ για ν
επιλέξετε “EXIT”. 
 
2. Πατήστε το κουµπί “CALL/SET” για να
επιστρέψετε στο µενού “CALL SEND” 
 
Λήψη ενό

“CALL/SET” για να στε

σ
 

Όταν ένας ά

στίγµα του θα
ένα ηχητικό σήµα 

(συναγερ
και το όνοµα του απο τολέα και το στίγµα

οθόνη της συσκευής. 
 κουµπί για να παύσει
ης και ο MR F 55 να 
ση αναµονής. 
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Συντήρηση 
 
Ο ασύρµατος VHF Co
ελάχιστη συντήρηση γι
καλή λειτουργική κατάσταση. 

πανί το οποίο έχετε υγράνει 
 το πανί 

α
χρησιµοποιείτε διαλυτικ
 
 

 
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 του αλατιού του 
θαλασσινού νερού στα κουµπιά και στο σασί 
της συσκευής. 
 

νώ ασύρµατος είναι 

 σωστά τα 

. 

Βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση 
των καλωδίων τροφοδοσίας. 

bra MR F 55 χρειάζεται 
α να παραµείνει σε 

 
Κρατάτε τη συσκευή καθαρή σκουπίζοντας τη 
µε ένα µαλακό 
ελάχιστα. Για να υγράνετε
χρησιµοποιείτε µόνο κ θαρό νερό. Ποτέ µην 

ά ή υλικά γυαλίσµατος  

 

 

 
Επίλυση προβληµάτων  
 
∆εν υπάρχουν 
ενδείξεις στην οθόνη 
LCD 

∆εν έχουν συνδεθεί
καλώδια 
Τροφοδοσίας

ε
αναµµένος 
Γί
ισ
νεται εκποµπή µε 
χύς 1Watt αλλά 

µ

Στο κανάλι που έχετε επιλέξει 
επιτρέπετε η εκποµπή µόνο µε 

Επιλέξτε άλλο κανάλι. 

όχι 
ε ισχύ 25Watt. 

ισχύ 1Watt 

∆εν γίνεται εκποµπή Στο κανάλι που έχετε
επιτρέπεται µόνο 

 επιλέξει 
η λήψη 

Επιλέξτε άλλο κανάλι. 

µηνυµάτων. 
Το ρυθµιστικό ένταση
φίλτρο SQUELCH είνα
µέγιστη θέση. 

∆εν ακούγεται ήχος 
από το µεγάφωνο 

ς είναι ή το 
ι σε 

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

∆εν λαµβάνετε  
 
ής σας. 

 του εδάφους 
 λήψη. 

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

κανένα µήνυµα 
απάντησης 

ν υπάρχει κανένας
ασύρµατος εντός του
βεληνεκούς εκποµπ

∆ε

Η διαµόρφωση
εµποδίζει τη

∆εν µπορείτε να 
εκπέµψετε σήµα 
ινδύνου 

∆εν έχετε εισάγει τον
MMSI 

κ

 αριθµό Εισάγετε τον αριθµό MMSI 
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