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ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΘΣΘ 
Διαβάςτε τισ παρακάτω ςφντομεσ οδθγίεσ. Θ μθ τιρθςθ αυτϊν των κανόνων μπορεί να προκαλζςει 
κίνδυνο ι παραβίαςθ του νόμου. 
• Τθρείτε τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ πριν χρθςιμοποιιςετε το ραδιόφωνο. Θ κατάχρθςθ μπορεί να 
παραβιάηει το νόμο και να τιμωρείται. 
• Απενεργοποιιςτε το ραδιόφωνο πριν ειςζλκετε ςε εφφλεκτεσ ι εκρθκτικζσ περιοχζσ. 
• Μθν φορτίηετε και μθν αντικακιςτάτε τθν μπαταρία ςε εφφλεκτεσ ι εκρθκτικζσ περιοχζσ. 
• Απενεργοποιιςτε το ραδιόφωνο προτοφ πλθςιάςετε περιοχζσ με κίνδυνο ζκρθξθσ. 
• Μθν χρθςιμοποιείτε το ραδιόφωνο του οποίου θ κεραία είναι κατεςτραμμζνθ. Θ επαφι με τθν 
κατεςτραμμζνθ κεραία μπορεί να προκαλζςει κερμικό τραυματιςμό. 
• Μθν προςπακιςετε να ανοίξετε το ραδιόφωνο. οι παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ πρζπει να 
πραγματοποιοφνται μόνο από ειδικοφσ τεχνικοφσ. 
• Για να αποφφγετε προβλιματα που προκαλοφνται από θλεκτρομαγνθτικζσ παρεμβολζσ ι 
θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα, απενεργοποιιςτε το ραδιόφωνο ςε μζρθ όπου υπάρχει θ ειδικι 
ςιμανςθ: "Μθν χρθςιμοποιείτε αςφρματο εξοπλιςμό", όπωσ νοςοκομεία και άλλεσ περιοχζσ 
υγειονομικισ περίκαλψθσ. 
• Σε αυτοκίνθτο με αερόςακο, μθν τοποκετείτε το ραδιόφωνο ςτθν περιοχι ανάπτυξθσ του 
αερόςακου. 
Μθν αφινετε το ραδιόφωνο ςε άμεςο θλιακό φωσ ι ςε ηεςτζσ περιοχζσ. 
• Κατά τθ μετάδοςθ με το πομπό, μείνετε ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 5 cm από τθν κεραία. 
• Εάν το ραδιόφωνο εκπζμπει αςυνικιςτθ μυρωδιά ι εκπζμπει καπνό, απενεργοποιιςτε αμζςωσ 
το ρεφμα και επικοινωνιςτε με τον τοπικό ςασ αντιπρόςωπο. 
• Μθν μεταδίδετε για πολφ χρόνο, κακϊσ το ραδιόφωνο μπορεί να υπερκερμανκεί και να βλάψει 
τον χριςτθ 
 
Αποςυςκευαςία και ζλεγχοσ του ραδιοφϊνου 
Ελζγξτε για τυχόν ηθμιά ςτο πακζτο ςασ όταν το παραλάβετε. Αποςυςκευάςτε τον πομπό 
προςεκτικά. Σασ ςυνιςτοφμε να ελζγξετε τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα. Εάν 
κάποια αντικείμενα λείπουν ι καταςτραφοφν κατά τθν αποςτολι, επικοινωνιςτε αμζςωσ με τον 
τοπικό αντιπρόςωπο. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΟΤΙΣΘ ΤΘΣ ΜΡΑΤΑΙΑΣ 
Ρροφυλάξεισ για τθν επαναφόρτιςθ των μπαταριϊν. Θ μπαταρία που παρζχεται με αυτό το 
ραδιόφωνο είναι μια μπαταρία ιόντων λικίου υψθλισ χωρθτικότθτασ και υψθλισ απόδοςθσ με 
τυπικι τάςθ 7,4 V 3200 mAh. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κανονικι χριςθ, θ μπαταρία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για περίπου 500 
κφκλουσ φόρτιςθσ και περιςςότερουσ. μετά από αυτιν τθν περίοδο, προβλζπεται θ μείωςθ 
διάρκειασ τθσ λειτουργίασ. Εάν ζχετε μια παλιά μπαταρία με χαμθλι χωρθτικότθτα, πρζπει να τθν 
αντικαταςτιςετε με μια καινοφργια. 
Ειδοποίθςθ: 
• Μθν βραχυκυκλϊνετε τουσ ακροδζκτεσ τθσ μπαταρίασ και μθν τουσ εκκζτετε ςε φωτιά. 
Απαγορεφεται αυςτθρά θ αποςυναρμολόγθςθ τθσ μπαταρίασ. 
• Φορτίςτε τθν μπαταρία ςε κερμοκραςία μεταξφ 0 ° C και 45 ° C. Θ μπαταρία δεν μπορεί να 
φορτιςτεί επαρκϊσ ςε κερμοκραςίεσ που υπερβαίνουν αυτό το εφροσ. 
• Απενεργοποιιςτε τον πομπό κατά τθ φόρτιςθ. Θ μετάδοςθ με τθ φόρτιςθ του πομποφ κα 
επθρεάςει τθν κανονικι φόρτιςθ. 
• Αποςυνδζςτε το τροφοδοτικό όταν φορτίηεται θ μπαταρία. 
• Εάν θ μπαταρία διαρκεί για λίγο ακόμθ και αν είναι φορτιςμζνθ, αυτό ςθμαίνει ότι θ μπαταρία 
ζχει εξαντλθκεί. Αντικαταςτιςτε με ζνα νζο. 
• ΡΟΤΕ μθν φορτίηετε τθν μπαταρία εάν είναι υγρι ι το ραδιόφωνο. Στεγνϊςτε το καλά με ζνα πανί 
πριν το φορτίςετε για να αποφφγετε τυχόν κίνδυνο. 
Ρροςοχι: Πταν τα αγϊγιμα μζταλλα, όπωσ κοςμιματα, κλειδιά ι διακοςμθτικζσ αλυςίδεσ αγγίηουν 
τουσ ακροδζκτεσ τθσ μπαταρίασ, όλεσ οι μπαταρίεσ μπορεί να προκαλζςουν ηθμιά ςτθν ιδιοκτθςία ι 
προςωπικό τραυματιςμό. 
Αυτά τα αγϊγιμα μζταλλα μποροφν να προκαλζςουν βραχυκφκλωμα και να προκαλζςουν πολλι 
κερμότθτα. 
Χειριςτείτε οποιαδιποτε μπαταρία με προςοχι, ειδικά όταν τθν τοποκετείτε ςτθν τςζπθ, ςτο 
πορτοφόλι ι ςε άλλο μεταλλικό δοχείο. 
Λειτουργία φόρτιςθσ 

Μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ μπαταρίασ, εάν το εικονίδιο    εμφανίηεται ςτθν οκόνθ, αυτό 
ςθμαίνει ότι θ μπαταρία ζχει εξαντλθκεί, φορτίςτε τθν. 
Θ λυχνία φορτιςτι κα δείξει τισ ςυνκικεσ φόρτιςθσ όπωσ παρακάτω. 
 
ΚΟΚΚΙΝΟ   ΣΕ ΦΟΤΙΣΘ   

ΡΑΣΙΝΟ  

ΡΛΘΘ 
ΦΟΤΙΣΘ  
 
 

  
Συμβουλζσ μπαταρίασ: 
• Θ μπαταρία δεν είναι από το εργοςτάςιο πλιρωσ φορτιςμζνθ: φορτίςτε πλιρωσ πριν τθ 
χρθςιμοποιιςετε. 
• Φορτίςτε και αποφορτίςτε τθν μπαταρία δφο ι τρεισ φορζσ, θ χωρθτικότθτα τθσ μπαταρίασ κα 
βελτιωκεί. Πταν θ χωρθτικότθτα τθσ μπαταρίασ είναι χαμθλι, φορτίςτε ι αντικαταςτιςτε τθν. 
• Εάν θ μπαταρία διαρκεί λίγο ακόμα και όταν είναι πλιρωσ φορτιςμζνθ, θ μπαταρία ζχει 
εξαντλθκεί, επικοινωνιςτε με τον τοπικό αντιπρόςωπο για να αγοράςετε μια νζα γνιςια μπαταρία. 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑ 
Εγκατάςταςθ μπαταρίασ 
1) Ευκυγραμμίςτε τισ δφο εγκοπζσ τθσ μπαταρίασ και τθ ράγα οδθγοφ ςτο πίςω μζροσ του 
κελφφουσ αλουμινίου, διαςφαλίςτε πλιρθ επαφι και παράλλθλα ωκιςτε τθν μπαταρία μζχρι τθ 



βάςθ του ραδιοφϊνου κατά μικοσ τθσ ράγασ ςτο πίςω μζροσ του κελφφουσ αλουμινίου, ζωσ ότου 
θ μπαταρία μανδάλωςθσ δεν κλειδϊνει. (Φιγοφρα 1) 
 
2) Για να αφαιρζςετε τθν μπαταρία, βεβαιωκείτε ότι το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιθμζνο, 
ςπρϊξτε τθν αςφάλεια τθσ μπαταρίασ προσ τα κάτω και βεβαιωκείτε ότι το ραδιόφωνο και θ 
μπαταρία είναι ςε κατάςταςθ απελευκζρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, τραβιξτε τθν μπαταρία από το 
ραδιόφωνο. (Σχιμα 2) 
 

 

 

 

 

Εγκατάςταςθ και αφαίρεςθ κεραίασ 

1) Ευκυγραμμίςτε το ςπειροειδζσ άκρο τθσ κεραίασ και τθν οπι με 
ςπείρωμα ςτο πάνω μζροσ του ραδιοφϊνου, περιςτρζψτε τθν κεραία 
δεξιόςτροφα μζχρι να είναι ςφιχτι. (Σχιμα 3) 
2) Για να αφαιρζςετε τθν κεραία, γυρίςτε τθν αριςτερόςτροφα μζχρι να 
απενεργοποιθκεί θ κεραία. (Σχιμα 4) 

 
 
Εγκατάςταςθ του κλιπ ηϊνθσ 
Ευκυγραμμίςτε τισ δφο υποδοχζσ του κλιπ ηϊνθσ και τισ δφο οπζσ των 
ραδιοφϊνων, αςφαλίςτε τισ με τισ παρεχόμενεσ βίδεσ M2,5x5, χαλαρϊςτε το ςετ 
βιδϊν για να αφαιρζςετε το κλιπ ηϊνθσ. (Σχιμα 5) 
 
 
Εγκατάςταςθ του εξωτερικοφ μικροφϊνου / θχείου 
Ανοίξτε το κάλυμμα τθσ υποδοχισ μικροφϊνου / θχείου και τοποκετιςτε τισ 
υποδοχζσ μικροφϊνου / θχείου ςτθν πρίηα.(Σχιμα 6) 
Σθμείωςθ: 
Θ χριςθ του εξωτερικοφ ακουςτικοφ ι του θχείου μικροφϊνου επθρεάηει τθν 
αδιάβροχθ απόδοςθ του ραδιοφϊνου. Εάν δεν χρθςιμοποιείτε το εξωτερικό 
εξάρτθμα μικροφϊνου, χρθςιμοποιείτε πάντα το κατάλλθλο κάλυμμα 
ςφνδεςθσ. 
 
Κεραία 
Ζνδειξθ LED 
Ομιλθτισ 
Ρλικτρο λειτουργίασ / 
επιβεβαιϊςτε τθν επιλογι μενοφ 
Αρικμθτικό πλθκτρολόγιο 
Ιςχφσ / όγκοσ 
Μικρόφωνο 
οκόνθ LCD 
Ρλικτρο εναλλαγισ 
Ζξοδοσ ηϊνθσ / μενοφ A / B 



1. Φακόσ 
2. Ενεργοποιεί τον τόνο 1750Hz για πρόςβαςθ ςτον επαναλιπτθ και μεταδίδει τα 
ςιματα DTMF και τουσ 2 τόνουσ και τουσ 5 τόνουσ 
Ρατιςτε για μετάδοςθ και απελευκζρωςθ για λιψθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
μετάδοςθσ 
Ρατϊντασ αυτό το κουμπί ανοίγει το squelch με τθν επιλογι 
ακοφςτε πολφ αδφναμα ςιματα κοντά ςτο επίπεδο κορφβου ςτο παραςκινιο 
Υποδοχι για το μικρόφωνο ακουςτικϊν ι μικρόφωνο και για το καλϊδιο προγραμματιςμοφ. 
 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
1) Λειτουργία ςυχνότθτασ (VFO) Σε αυτιν τθ λειτουργία, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα πλικτρα  

 για να αλλάξετε τθ ςυχνότθτα ι να ειςαγάγετε τθ ςυχνότθτα απευκείασ από 
το πλθκτρολόγιο και τα κανάλια αποκικευςθσ. 
2) Λειτουργία καναλιοφ ςυχνότθτασ (MR) Αφοφ αποκθκεφςετε τουλάχιςτον ζνα κανάλι μνιμθσ και 

ςε λειτουργία VFO, πατιςτε το πλικτρο  για είςοδο ςτθ λειτουργία MR. Θ ςυχνότθτα κα 
εμφανίηεται ςτθν οκόνθ και ο αρικμόσ καναλιοφ κα εμφανίηεται ςτθ δεξιά πλευρά. Εάν θ επιλογι 
εμφανιηόμενου ονόματοσ πομποφ είναι ΟΝ και ζχει εκχωρθκεί ζνα όνομα καναλιοφ, κα εμφανίηει 
το όνομα του καναλιοφ. Ανατρζξτε ςτο μενοφ ςυντόμευςθσ Στοιχεία λειτουργίασ 22 και 33, ςελίδα 
37. 
3) Λειτουργία καναλιοφ (CH) Αφοφ αποκθκεφςετε τουλάχιςτον ζνα κανάλι μνιμθσ, ενεργοποιιςτε 

το ραδιόφωνο, πατιςτε  + 33 για είςοδο ςτο DIS MD και επιλζξτε τθ λειτουργία CH. Ο 
αρικμόσ καναλιοφ κα εμφανίηεται ςτθν οκόνθ και εάν θ επιλογι τρόπου εμφάνιςθσ πομποφ είναι 
ενεργι, κα εμφανίηει το όνομα και το κανάλι. Ανατρζξτε ςτο μενοφ ςυντόμευςθσ Στοιχεία 
λειτουργίασ 22 και 33, ςελίδα 37 
4) Λειτουργία ραδιοφϊνου FM Ο πομπόσ ςασ επιτρζπει να επιλζξετε ςυχνότθτα FM μεταξφ 64,00 
και 108,00 MHz. Σε αυτιν τθ λειτουργία, επιλζξτε απευκείασ τθ ςυχνότθτα FM που χρειάηεςτε. 
Σαρϊςτε το εφροσ ςυχνοτιτων και αποκθκεφςτε τα αγαπθμζνα ςασ κανάλια. Ρατιςτε 

παρατεταμζνα το  για είςοδο και ζξοδο από τθ λειτουργία ραδιοφϊνου FM. 
5) Λειτουργία MENU 

Ρατιςτε το κουμπί   για να μπείτε ςτθ λειτουργία MENU, υπάρχουν ςυνολικά 36 αντικείμενα. 
Δείτε το SET MENU MODE. Σελίδα 22 

6) Λειτουργία RESET Ρατιςτε το πλικτρο  + *3+ *5+ για είςοδο ςτθ λειτουργία Reset και, ςτθ 

ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο  για είςοδο.  κουμπί για να επιλζξετε ALL 
/ VFO / FULL 
1: ΟΛΑ: Αρχικοποιιςτε όλεσ τισ ρυκμίςεισ. 
2: VFO: Αρχίηει όλεσ τισ ρυκμίςεισ ςε λειτουργία ςυχνότθτασ 
3: FULL: Αρχικοποιεί όλεσ τισ ρυκμίςεισ ςυχνότθτασ και λειτουργίασ καναλιοφ 
Λειτουργία από το μενοφ 

1) Σε κατάςταςθ αναμονισ, πατιςτε  για να μπείτε ςτισ ρυκμίςεισ, ςτθν οκόνθ LCD 
εμφανίηεται το "MENU". 

2) Ρατιςτε για να επιλζξετε το επικυμθτό ςτοιχείο μενοφ. 
Θ τρζχουςα ρφκμιςθ του επιλεγμζνου ςτοιχείου εμφανίηεται ςτθν οκόνθ LCD. 

3) Ρατιςτε  για είςοδο και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε  για να επιλζξετε τθν 
επικυμθτι ρφκμιςθ. 

4) Ρατιςτε  για επιβεβαίωςθ. 

5) Ριζςτε  δφο φορζσ για ζξοδο και μετά επιςτροφι ςε κατάςταςθ αναμονισ. 



ΛΕΡΤΟΜΕΘΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
1) φκμιςθ λειτουργίασ ςάρωςθσ και ςάρωςθσ (MENU 1 και 17) Λειτουργίεσ: Στθ λειτουργία VFO / 
MR / CH, ο πομπόσ ςασ επιτρζπει να ςαρϊςετε ολόκλθρθ τθν τρζχουςα ηϊνθ λειτουργίασ και τα 

κανάλια μνιμθσ. Ειςαγάγετε το Μενοφ 1 και πατιςτε το κουμπί  για να ξεκινιςετε τθ 

ςάρωςθ. Αφοφ ξεκινιςετε τθ ςάρωςθ, πατιςτε το κουμπί για να αλλάξετε 
κατεφκυνςθ. 

Θα ςταματιςει ςτο πρϊτο ςιμα που ςυναντά. πατιςτε το κουμπί  για να ςταματιςετε τθ 
ςάρωςθ. 
Θ λειτουργία ςάρωςθσ είναι βαςικά θ ίδια ςε κακεμία από τισ παραπάνω λειτουργίεσ. Ρριν 
ξεκινιςετε, ςυνιςτάται να ρυκμίςετε τον τρόπο με τον οποίο ο ςαρωτισ ςταματά ςε ζνα ςιμα. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 17 για να ρυκμίςετε τθ λειτουργία ςάρωςθσ. Προεπιλογι: TO. Στθ 
λειτουργία VFO, υπάρχουν τρεισ επιλογζσ για τθ λειτουργία ςάρωςθσ: 
TO: Σε αυτιν τθ λειτουργία, ο ςαρωτισ κα ςταματιςει ςε ζνα ςιμα που ςυναντά και κα παραμείνει 
εκεί για ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Εάν δεν προβείτε ςε ενζργειεσ για να ςταματιςετε τθ 
ςάρωςθ εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου, κα ςυνεχιςτεί ακόμθ και αν οι ςτακμοί εξακολουκοφν να 
είναι ενεργοί. 
CO: Σε αυτιν τθ λειτουργία, ο ςαρωτισ κα ςταματιςει ςε ζνα ςιμα που ςυναντά και κα παραμείνει 
εκεί εάν οι ςτακμοί εξακολουκοφν να είναι ενεργοί. Θ ςάρωςθ κα ςυνεχιςτεί μόνο μετά τθ διακοπι 
του ςιματοσ. 
SE: Σε αυτιν τθ λειτουργία, ο ςαρωτισ κα ςταματιςει ςε ζνα ςιμα που ςυναντά, χωρίσ αυτόματθ 
επανεκκίνθςθ. πρζπει να κάνετε επανεκκίνθςθ τθσ ςάρωςθσ με μθ αυτόματο τρόπο, εάν κζλετε να 
τθ ςυνεχίςετε. 
 
2) Μετάδοςθ προτεραιότθτασ (TX.SEL - MENU 2) 
Λειτουργίεσ: Αυτόσ ο πομπόσ ςασ επιτρζπει να μεταδίδετε ςτθν υποηϊνθ ακόμθ και αν εργάηεςτε 
ςτθ ηϊνθ λειτουργίασ. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 2 για να επιλζξετε τθ ηώνθ εκπομπισ προτεραιότθτασ. Προεπιλογι: EDIT. 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ: Θα μεταδοκεί ςτθ ηϊνθ λειτουργίασ. 
BUSY: Θα εκπζμψει ςτθν τελευταία χρθςιμοποιθμζνθ μπάντα. 
 
3) Διακόπτθσ επιπζδου VOX & VOX (VOX & VOX.SW - MENU 3 & 13) 
Λειτουργίεσ: θ λειτουργία VOX επιτρζπει τθν αυτόματθ εναλλαγι μετάδοςθσ / λιψθσ βάςει 
φωνθτικισ ειςόδου ςτο μικρόφωνο. Με το διακόπτθ VOX ON, δεν χρειάηεται να πατιςετε το 
διακόπτθ PTT για μετάδοςθ. δεν είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιιςετε ζνα ακουςτικό VOX για να 
χρθςιμοποιιςετε τθ λειτουργία VOX. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 13 για να ρυκμίςετε το διακόπτθ VOX. Προεπιλογι: OFF.  
Ειςάγετε το Μενοφ 3 για να ορίςετε το επίπεδο VOX, ζχει 7 μοίρεσ. 
 Πςο υψθλότερο είναι το επίπεδο, τόςο πιο ευαίςκθτο είναι το μικρόφωνο ςτθ λιψθ φωνθτικισ 
ειςόδου. Αυτόσ ο πομπόσ επιτρζπει τθ ρφκμιςθ του "Χρόνου αναμονισ" του VOX (ο χρόνοσ 
μετάβαςθσ ςτθν κατάςταςθ λιψθσ μετά τθ διακοπι τθσ φωνθτικισ ειςόδου) μζςω του λογιςμικοφ 
προγραμματιςμοφ υπολογιςτι. Ρροεπιλεγμζνοσ χρόνοσ: 2 δευτερόλεπτα. 
 
4) φκμιςθ ιςχφοσ μετάδοςθσ (POW - MENU 4) 
Λειτουργίεσ: είναι δυνατι θ επιλογι τθσ υψθλισ / χαμθλισ ιςχφοσ TX ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ 
υπό τισ οποίεσ μεταδίδεται και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ ςασ. Κατά τθν αποκικευςθ αναμνιςεων, 
μπορείτε να αποκθκεφςετε τισ ρυκμίςεισ Υψθλισ και Χαμθλισ ιςχφοσ ξεχωριςτά ςε κάκε μνιμθ. 
 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 4 για να ρυκμίςετε τθν ιςχφ TX. 
Υψθλι: 4W 
Χαμθλι: 0,5W, όταν επιλζγεται Χαμθλι ιςχφσ, ςτθν οκόνθ κα εμφανιςτεί το εικονίδιο "L". 



 
5) Ρροςαρμογι Squelch (SQL - MENU 5) 
Λειτουργίεσ: Το ςφςτθμα Squelch ςασ επιτρζπει να ςιγιςετε το κόρυβο του φόντου όταν δεν 
λαμβάνεται ςιμα. Πχι μόνο θ λειτουργία αναμονισ του ςυςτιματοσ Squelch είναι πιο άνετθ, αλλά 
επίςθσ μειϊνει ςθμαντικά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ μπαταρίασ. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 5 για να ορίςετε το επίπεδο SQL. Προεπιλογι: 5. 
 
6) Διπλι αναμονι / αναμονι (D.WAIT - MENU 6) 
Λειτουργίεσ: Αυτόσ ο πομπόσ ςασ επιτρζπει να λαμβάνετε το ςιμα υποηϊνθσ ακόμθ και αν 
εργάηεςτε ςτθ ηϊνθ λειτουργίασ. Μπορεί να παρακολουκεί το ςιμα τόςο ςτθν κφρια όςο και ςτθν 
υποηϊνθ ταυτόχρονα. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 6 για να ορίςετε τθ διπλι αναμονι. Προεπιλογι: ΕΝΕΡΓΟ. 
 
7) Λειτουργία φωτιςμοφ οκόνθσ (LED - MENU 7) 
Λειτουργία: Για να επιλζξετε τθ λειτουργία φωτιςμοφ οκόνθσ / πλθκτρολογίου. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 7 για να επιλζξετε τθ λειτουργία φωτιςμοφ. Προεπιλογι: AUTO. 
ON: Ο φωτιςμόσ είναι πάντα αναμμζνοσ. 
AUTO: Θ οκόνθ και το πλθκτρολόγιο ανάβουν όταν πατθκεί οποιοδιποτε πλικτρο, μετά από 3 
δευτερόλεπτα το φωσ ςβινει. OFF: Απενεργοποιεί τον φωτιςμό. 
 
8) Ζνταςθ φωτιςμοφ οκόνθσ (LIGHT - MENU 8) 
Λειτουργίεσ: Επιλζξτε τθ φωτεινότθτα τθσ οκόνθσ με τιμι από 1 ζωσ 7, όπου θ υψθλότερθ τιμι 
είναι 7. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 8 για να επιλζξετε το ανοιχτό χρώμα του φόντου. Προεπιλογι: 7. 
 
9) φκμιςθ του μπιπ του πλθκτρολογίου (BEEP - MENU 9) 
Λειτουργίεσ: ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ του μπιπ πλθκτρολογίου. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 9 για να ρυκμίςετε το μπιπ του πλθκτρολογίου. Προεπιλογι: ΕΝΕΡΓΟ. 
 
10) Ρροεπιλεγμζνθ επιλογι καναλιοφ (DT / 2T / 5T CH-MENU 10) 
Λειτουργίεσ: Ρροκακιςτά τον τφπο ςθματοδότθςθσ OFF / DTMF / 2T / 5T) ςτο λογιςμικό, 
επιλζγοντασ το κανάλι από 1-16 κανάλια για να αποκτιςετε τθ λειτουργία απομακρυςμζνθσ kill / 
stun / active / revive. 
Ειςαγάγετε το Μενοφ 10 για να επιλζξετε 1-16 κανάλια. 
 
11) Χρονικό όριο χρονοδιακόπτθ πομποφ (TOT - MENU 11) 
Λειτουργίεσ: Θ λειτουργία TOT περιορίηει το χρόνο μετάδοςθσ ςε μια προκακοριςμζνθ ταχφτθτα. 
Αυτό το χαρακτθριςτικό αςφαλείασ αποτρζπει υπερβολικά μεγάλεσ μεταδόςεισ, περιορίηοντασ τθν 
κατανάλωςθ μπαταρίασ και, ςε περίπτωςθ διακοπισ του διακόπτθ PTT - για παράδειγμα 
παρατεταμζνα πατθμζνο - μπορεί να αποτρζψει παρεμβολζσ ςε άλλουσ χριςτεσ και επακόλουκθ 
εξάντλθςθ τθσ μπαταρίασ 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 11 για να ορίςετε το TOT. Προεπιλογι: OFF. 
 
12) Απαςχολθμζνο κλείδωμα καναλιοφ (BCLO - MENU 12) 
Λειτουργίεσ: Θ λειτουργία BCLO εμποδίηει τθν ενεργοποίθςθ του πομποφ ραδιοφϊνου εάν υπάρχει 
ζνα ςιμα αρκετά ιςχυρό για να ξεπεραςτεί ο κόρυβοσ "κορφβου". Σε ςυχνότθτα όπου οι ςτακμοί 
που χρθςιμοποιοφν διαφορετικοφσ κωδικοφσ CTCSS ι DCS ενδζχεται να είναι ενεργοί, το BCLO 
εμποδίηει τθν διακοπι τθσ κατά λάκοσ επικοινωνία τουσ (κακϊσ το ραδιόφωνο μπορεί να τεκεί ςε 
ςίγαςθ από τον δικό του αποκωδικοποιθτι τόνου). 
Μεταβείτε ςτο 12ο μενοφ για να ορίςετε το BCLO. Προεπιλογι: OFF. 
OFF: Απενεργοποιιςτε τθ λειτουργία BCLO. 



WAVE: Το ραδιόφωνο PTT δεν επιτρζπεται μόνο εάν θ ςυχνότθτα είναι απαςχολθμζνθ. 
CALL: Το PTT του ραδιοφϊνου δεν επιτρζπεται μόνο θ ςυχνότθτα και ο κωδικοποιθτισ τόνου είναι 
ο ίδιοσ. 
 
13) Μετάδοςθ με ακουςτικό ςιμα (ROGER - MENU 14) 
Λειτουργίεσ: Θ αποςτολι ενόσ θχθτικοφ ςιματοσ για τθν ενθμζρωςθ του δζκτθ TX διακόπτεται. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 14 για να ρυκμίςετε το ROGER. Προεπιλογι: OFF. 
14) Λιψθ εξοικονόμθςθσ (RX.SAV - MENU 16) 
Λειτουργίεσ: αυτι θ λειτουργία μειϊνει ςθμαντικά τθν κατανάλωςθ μπαταρίασ ςε κατάςταςθ 
αναμονισ, ωςτόςο - με αυτιν τθ λειτουργία ενεργι - ενδζχεται να είναι δυνατι θ λιψθ τθσ ατελοφσ 
ζκρθξθσ δεδομζνων. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 16 για να ορίςετε το RX.SAV. Προεπιλογι: OFF. 
 
15) Αυτόματο κλείδωμα πλθκτρολογίου (AUTOLK & LOCK MD - MENU 18 και MENU 32) 
Λειτουργίεσ: Χρθςιμοποιείται για τθν αποτροπι τυχαίασ αλλαγισ ςυχνότθτασ ι ακοφςιασ 
μετάδοςθσ. 
Μπορείτε να αποφαςίςετε να εφαρμόςετε το κλείδωμα κλειδιοφ ςε όλουσ ι ςυνδυαςμοφσ 
πλικτρων όπωσ παρακάτω. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 32 για να ρυκμίςετε το MD LOCK, μπορείτε να επιλζξετε να κλειδϊςετε όλα 
τα πλικτρα (Πλα), το αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο και τα πλευρικά πλικτρα (K + S), μόνο το 
αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο (KEY) ι το PTT. Κατά τθν ενεργοποίθςθ του AUTOLK, το πλθκτρολόγιο 
κλειδϊνει αυτόματα εάν δεν πατθκεί κανζνα πλικτρο για 5 δευτερόλεπτα.Εάν το ραδιόφωνο είναι 

κλειδωμζνο, πατιςτε το κουμπί  για να το ξεκλειδϊςετε. Μπορείτε να ρυκμίςετε το 

κλείδωμα χειροκίνθτα χρθςιμοποιϊντασ το πλικτρο . 
 
16) Φωνθτικι ανακοίνωςθ (ΦΩΝΘ - ΜΕΝΟΥ 19) 
Λειτουργίεσ: ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ φωνθτικισ κακοδιγθςθσ. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 19 για να ορίςετε τθ ΦΩΝΗ. Προεπιλογι: ΕΝΕΡΓΟ. 
17) φκμιςθ τθσ οκόνθσ ενεργοποίθςθσ (OPN.SET & VLT - MENU 20 & 21) Λειτουργίεσ: επιλζγει τθν 
οκόνθ που εμφανίηεται κατά τθν εκκίνθςθ και τροποποιεί το μινυμα ενεργοποίθςθσ 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 20 για να ορίςετε το OPN.SET. Προεπιλογι: OFF. 
OFF: χωρίσ οκόνθ 
DC: τρζχουςα τάςθ μπαταρίασ 
MSG: όνομα μοντζλου 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 21 για να ελζγξετε τθν τάςθ τθσ μπαταρίασ. 
18) φκμιςθ τθσ μετατόπιςθσ του επαναλιπτθ (OFFSET & S-D - MENU 22 και 26) Λειτουργίεσ: Οι 
ςτακμοί ρελζ, που ςυνικωσ βρίςκονται ςε βουνά ι άλλεσ υψθλζσ τοποκεςίεσ, προςφζρουν 
ςθμαντικι επζκταςθ του εφρουσ επικοινωνίασ για φορθτοφσ ι κινθτοφσ πομποδζκτεσ χαμθλισ 
ιςχφοσ.Στθ λειτουργία VFO, μπορείτε να ορίςετε το ποςό και τθν κατεφκυνςθ τθσ αλλαγισ που 
απαιτείται για τθν επικοινωνία μζςω επαναλιπτθ. 
Ειςαγάγετε το Μενοφ 22 για να ορίςετε το εφροσ μετατόπιςθσ του επαναλιπτθ. 
 Διακζςιμεσ τιμζσ: 0,00 ~ 99,95MHz 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 36 για να ορίςετε τθν κατεφκυνςθ αλλαγισ του επαναλιπτθ.  
Ρροεπιλογι: OFF 
 
 
 
19) Εμφάνιςθ ονόματοσ καναλιοφ (DIS.NAME - MENU 22) 
Λειτουργίεσ: Ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ τθσ εμφάνιςθσ ονόματοσ καναλιοφ ςε λειτουργία MR 
/ CH. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 22 για να αλλάξετε τθ ρφκμιςθ εμφάνιςθσ ονόματοσ μεταξφ ON / OFF. 



Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του καναλιοφ απευκείασ μζςω του λογιςμικοφ προγραμματιςμοφ. 
20) Κωδικοποίθςθ τόνου, ςάρωςθ τόνου αναηιτθςθσ και τόνοσ κλιςθσ (C-CDC, R-CDC, T-CDC, SEEK 
67.0 και D023N - MENU 23, 24, 25, 29 και 30). 
Λειτουργία 1: Λειτουργία CTCSS / DCS 
Ρολλά ςυςτιματα επαναλιπτθ απαιτοφν ζναν ιχο υπο-ιχου ςτον φορζα ραδιοφϊνου για να 
ενεργοποιιςουν τον επαναλιπτθ. Αυτό βοθκά ςτθν αποτροπι ψευδοφσ ενεργοποίθςθσ του 
επαναλιπτθ από ραντάρ ι πλαςτά ςιματα από άλλουσ πομποφσ. 
Μεταβείτε ςτα μενοφ 23/24/25 για να ορίςετε κωδικοποίθςθ τόνου TX&RX, κωδικοποίθςθ τόνου 
RX και κωδικοποίθςθ τόνου TX. 

1) Ρατιςτε το κουμπί για να επιλζξετε CTCSS / DCS / OFF. Αφοφ επιλζξετε ζναν κωδικό 

τόνου / CTCSS / DCS, πατιςτε το κουμπί  για να επιλζξετε τθν επικυμθτι τιμι. 

2) Ρατιςτε το κουμπί  για να επιλζξετε τθν κατεφκυνςθ DCS (κανονικι ι αντίςτροφθ). 
Αυτόσ ο πομπόσ ζχει 50 τόνουσ CTCSS και 104 κανονικοφσ / αντίςτροφουσ κωδικοφσ DCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λειτουργία 2: Σάρωςθ αναηιτθςθσ 
TONE 
Σε καταςτάςεισ λειτουργίασ όπου ο 

τόνοσ CTCSS / DCS που χρθςιμοποιείται από άλλουσ ι περιςςότερουσ ςτακμοφσ είναι άγνωςτοσ, 
αυτι θ λειτουργία επιτρζπει ςτο ραδιόφωνο να ακοφει το ειςερχόμενο ςιμα και αναηθτιςτε τον 
τόνο που χρθςιμοποιείται. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 29/30 για να ξεκινιςετε τθν αναηιτθςθ CTCSS / DCS. 
Εάν θ λειτουργία ςάρωςθσ τόνου δεν εντοπίςει τόνο ι κωδικό, θ ςάρωςθ κα ςυνεχίςει τθ ςάρωςθ 
επ 'αόριςτον. Πταν ςυμβεί αυτό, ο άλλοσ ςτακμόσ ενδζχεται να μθν ςτζλνει ιχουσ. Μπορείτε να 
πατιςετε το πλικτρο PTT για να ςταματιςετε τθ ςάρωςθ ανά πάςα ςτιγμι. 
Μπορείτε επίςθσ να πατιςετε το κουμπί MONI κατά τθ ςάρωςθ ιχων για να ακοφςετε το (ςε 
ςίγαςθ) ςιμα από τον άλλο ςτακμό. Πταν αφιςετε το κουμπί MONI, θ ςάρωςθ τόνου κα 
ςυνεχιςτεί. 
Το Tone Scan λειτουργεί ςε λειτουργία VFO ι MR. 
Λειτουργία 3: Κλιςθ TONE (1750Hz) 



Εάν οι επαναλιπτεσ ςτθ χϊρα ςασ απαιτοφν ριπι τόνου 750Hz για πρόςβαςθ (ςυνικωσ ςτθν 
Ευρϊπθ), πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το Ρλευρά 1 για 2 δευτερόλεπτα και ο πομπόσ κα 
ενεργοποιθκεί αυτόματα και ζνασ τόνοσ ιχου 1750Hz κα τοποκετθκεί ςτο φορζα. Μόλισ 
αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτον επαναλιπτθ, μπορείτε να αποδεςμεφςετε το πλευρικό πλικτρο 1 και 
να χρθςιμοποιιςετε το πλικτρο PTT για ενεργοποίθςθ. 
 
21) φκμιςθ του βιματοσ VFO (ΒΘΜΑ - ΜΕΝΟΥ 27) 
Λειτουργίεσ: ορίςτε βιματα ςυνκζτθ. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 27 για να ορίςετε το βιμα VFO. 
Διακζςιμεσ τιμζσ: 2,5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25/50 / 100kHz. 
Για να ορίςετε μια ςυχνότθτα μετάδοςθσ, για παράδειγμα 449,4250 MHz, υπάρχουν δφο μζκοδοι. 
Μζκοδοσ 1: Σε λειτουργία VFO, πατιςτε το πλικτρο MONI και κρατιςτε πατθμζνο, ειςάγετε τθν 
επικυμθτι ςυχνότθτα 449.4250 μζςω πλθκτρολογίου και μετά αφιςτε το πλικτρο MONI, θ 
ςυχνότθτα κα αποκθκευτεί ωσ θ τρζχουςα ςυχνότθτα μετάδοςθσ. 
Μζκοδοσ 2: Σε λειτουργία VFO, μπείτε ςτο μενοφ 22 για να ορίςετε το μζγεκοσ μετατόπιςθσ του 
επαναλιπτθ, τα βιματα ςυντονιςμοφ μποροφν να αλλάξουν μζςω του ςτοιχείου μενοφ 27. 
θμείωςθ: Δεν είναι απαραίτθτο να κρατιςετε πατθμζνο το κουμπί παρακολοφκθςθσ κατά τθν 
αλλαγι τθσ ςυχνότθτασ λιψθσ. 
22) Επιλογι ευρείασ (ευρείασ) / ςτενισ (ςτενισ) ηϊνθσ (Δ / Δ - ΜΕΝΟΥ 28) 
Λειτουργίεσ: φκμιςθ εφρουσ / ςτενοφ εφρουσ ηϊνθσ 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 28 για να ορίςετε το εφροσ ηώνθσ. 
Διακζςιμεσ τιμζσ: Ευρεία - 25kHz / Στενι - 12,5kHz 
23) Scrambler (SCR - ΜΕΝΟΥ 31) 
Λειτουργίεσ: ενεργοποίθςθ αναλογικοφ scrambler με αντιςτροφι ηϊνθσ. Αυτόσ ο πομπόσ διακζτει 8 
ομάδεσ scrambler. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 31 για να ορίςετε τθν ομάδα scrambler. 
24) Διπλό ρολόι / οκόνθ (DW-MENU 34)  
Λειτουργία: Θ λειτουργία Dual Watch επιτρζπει ςτον πομπό να παρακολουκεί το ςιμα κλιςθσ όταν 
είναι ενεργοποιθμζνο το ραδιόφωνο FM, οπότε δεν κα χάςετε καμία κλιςθ. 
Μεταβείτε ςτο Μενοφ 34 για να ορίςετε DW. Αποτζλεςμα: OFF. 
 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

1) ΕΙΔΟΡΟΙΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ Σε κατάςταςθ αναμονισ, πατιςτε για 
είςοδο ςτισ ρυκμίςεισ 

του μενοφ. Στθν οκόνθ κα εμφανιςτεί το "MENU", ςτθ ςυνζχεια πιζςτε για να 
ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία ειδοποίθςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, το ραδιόφωνο κα μεταδϊςει τθ 
ςειρινα ζκτακτθσ ανάγκθσ για 20 δευτερόλεπτα και ςτθ ςυνζχεια κα επιςτρζψει ςτθ λιψθ για 10 
δευτερόλεπτα. πατϊντασ το πλικτρο PTT κα κλείςει θ λειτουργία. 
2) ΥΘΜΙΣΘ ΚΛΕΙΔΙΑΣ KEYBOARD 

Σε κατάςταςθ αναμονισ, πατιςτε  για 2 δευτερόλεπτα για να κλειδϊςετε / ξεκλειδϊςετε 
το πλθκτρολόγιο. Πταν το πλθκτρολόγιο είναι κλειδωμζνο, κα εμφανιςτεί ςτο πάνω μζροσ τθσ 

οκόνθσ το εικονίδιο. Ειςαγάγετε το μενοφ 32 *LOCK MD+ για να ορίςετε τθ μζκοδο κλειδϊματοσ 
πλθκτρολογίου: ALL Lock / PTT / KEY / KEY + S 
 
 
3) ΚΛΘΣΘ ΤΟΝΟΥ (1750 ΤΟΝΟ) 
Για πρόςβαςθ ςε ζναν επαναλιπτθ, πατιςτε και κρατιςτε πατθμζνο το *Ρλευρικό πλικτρο 1+ για το 
χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται από τον επαναλιπτθ. Ο πομπόσ κα ενεργοποιθκεί αυτόματα και 
ζνασ τόνοσ ιχου 1750Hz κα τοποκετθκεί ςτον φορζα. Μόλισ αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτον 



επαναλιπτθ, μπορείτε να αποδεςμεφςετε το *Ρλευρικό πλικτρο 1+ και να χρθςιμοποιιςετε το PTT 
για να ενεργοποιιςετε τθ μετάδοςθ. 
 
4) ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΓΑΦΘ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
Αποκικευςθ καναλιϊν 
Στθ λειτουργία VFO, ειςαγάγετε απευκείασ τθν επικυμθτι ςυχνότθτα μζςω πλθκτρολογίου ι 

επιλζξτε μία πατϊντασ  , ςτθ ςυνζχεια πατιςτε παρατεταμζνα , τα ψθφία 
αναβοςβινουν ςτθν επάνω δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ LCD, πατιςτε τα αρικμθτικά πλικτρα για να 

ειςαγάγετε απευκείασ τον επικυμθτό αρικμό καναλιοφ ι πατιςτε για να το 

επιλζξετε και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε  για αποκικευςθ. 
Σθμείωςθ: αφοφ ειςαγάγετε τον επικυμθτό αρικμό καναλιοφ, εάν αναβοςβινει, αυτό ςθμαίνει ότι 
ο αρικμόσ καναλιοφ ζχει ιδθ καταλθφκεί, μπορείτε να επιλζξετε ζναν άλλο. 
Για παράδειγμα: για να αποκθκεφςετε τθ ςυχνότθτα: 450,325MHz με CTCSS: 151,4 ςτο κανάλι 05, 
τα βιματα είναι τα εξισ: 
1) Σε λειτουργία VFO, πλθκτρολογιςτε 4-5-0-3-2-5 

2) Ριζςτε ι πιζςτε  και μετά πιζςτε  για είςοδο. 

3) Ρατιςτε για να επιλζξετε τθ λειτουργία CTCSS, ςτθν οκόνθ LCD εμφανίηεται C-CDC 67.0 

4) Ρατιςτε για να επιλζξετε 151.4 και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε  για 
επιβεβαίωςθ 

5) Ρατιςτε  για ζξοδο 

6) Ρατιςτε παρατεταμζνα το , το ψθφίο αναβοςβινει επάνω δεξιά ςτθν οκόνθ LCD 

7) Ρατιςτε για να επιλζξετε απευκείασ 05 

8) Ρατιςτε  για αρχειοκζτθςθ. Θ οκόνθ LCD εμφανίηει τθ λειτουργία MR και το τρζχον 
αποκθκευμζνο κανάλι 
Διαγράψτε ζνα κανάλι 

1) Σε λειτουργία VFO, πατιςτε παρατεταμζνα το , το ψθφίο κα αναβοςβινει ςτθν επάνω 
δεξιά γωνία τθσ οκόνθσ LCD 

2) Ρατιςτε ι ειςαγάγετε τον αρικμό καναλιοφ που κζλετε να διαγράψετε και 

μετά πατιςτε  για επιβεβαίωςθ 
3) Μετά τθ διαγραφι, θ ςυςκευι κα μεταβεί ςτο επόμενο κανάλι, εάν κζλετε να το διαγράψετε, 
επαναλάβετε τθν παραπάνω λειτουργία. 
5) ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΑΔΙΟΥ FM 

1) Ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ. Σε κατάςταςθ αναμονισ, πατιςτε   για να 
ενεργοποιιςετε τθ λειτουργία ραδιοφϊνου FM, ςτθν οκόνθ κα εμφανιςτεί θ ζνδειξθ "70.00M". 

πατϊντασ απενεργοποιείται πάλι ο δζκτθσ ραδιοφϊνου FM. 
Σθμείωςθ: Στθ λειτουργία ραδιοφϊνου FM, εάν λάβετε το ςιμα, το ραδιόφωνο κα κλείςει τθ 
λειτουργία FM, μετά από 5 δευτερόλεπτα, κα επιςτρζψει ςτθ λειτουργία FM όταν εξαφανιςτεί το 
ςιμα. 

2) Επιλογι τρόπου: Στθ λειτουργία ραδιοφϊνου FM, πατιςτε  για εναλλαγι μεταξφ τθσ 
λειτουργίασ μνιμθσ FM και τθσ λειτουργίασ ςυχνότθτασ FM (θ λειτουργία είναι διακζςιμθ μόνο 
όταν υπάρχει τουλάχιςτον ζνα κανάλι μνιμθσ FM) 
3) Επιλογι ςυχνότθτασ Στθ λειτουργία ςυχνότθτασ FM, ειςαγάγετε ψθφία απευκείασ από το 

πλθκτρολόγιο ι πατιςτε για να επιλζξετε τθν επικυμθτι ςυχνότθτα. Στθ 

λειτουργία μνιμθσ FM, πατιςτε για να επιλζξετε το επικυμθτό κανάλι. 



4) Μνιμθ ραδιοφϊνου FM .Στθ λειτουργία ςυχνότθτασ FM, πατιςτε παρατεταμζνα το , ο 

αρικμόσ καναλιοφ για αποκικευςθ αναβοςβινει ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ. Ρατιςτε 

για να επιλζξετε τον επικυμθτό αρικμό καναλιοφ, πατιςτε για επιβεβαίωςθ και μετά 
επιςτρζψτε ςτθ λειτουργία λιψθσ. 
5) Διαγραφι ραδιοφωνικοφ καναλιοφ FM: Στθ λειτουργία ςυχνότθτασ FM, πατιςτε παρατεταμζνα 

, ο αρικμόσ καναλιοφ αναβοςβινει, πατιςτε για να επιλζξετε τον αρικμό 

καναλιοφ που κζλετε να διαγράψετε, πατιςτε για επιβεβαίωςθ. Επαναλαμβάνοντασ αυτιν 
τθ λειτουργία, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα κανάλια μνιμθσ, δθλαδι 24 το πολφ. 
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