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Προβλεπόµενη χρήση:
Αυτά τα walkie-talkie έχουν δηµιουργηθεί για την 
επικοινωνία µε άλλα walkie-talkie σύµφωνα µε τα ίδια 
πρότυπα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακούσια 
χρήση. Η µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση ή 
ανακατασκευή δεν επιτρέπεται. Σε καµία περίπτωση µην 
επισκευάζετε τις συσκευές µόνοι σας.

Συνθήκες περιβάλλοντος:
Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον καπνό, την σκόνη, 
τους κραδασµούς, τις χηµικές ουσίες, την υγρασία, τη 
θερµότητα και το άµεσο ηλιακό φως. Μην χρησιµοποιείτε τα 
walkie-talkie σε εκρήξιµες περιοχές.

Περιεχόµενα συσκευασίας
- 2 walkie-talkies µε clip για την ζώνη
-Σταθµός φόρτισης
-Εγχειρίδιο χρήσης
-Αντάπτορα τροφοδοσίας
-6 µπαταρίες ΑΑΑ

1.Κεραία
2.Ενδείξεις
3.Υποδοχή τροφοδοσίας
4.Υποδοχή για ακουστικά
5.     Κουµπί µείωσης έντασης φωνής
6.     Κουµπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
7.Μικρόφωνο
8.Ηχείο
9.       Μενού / κλείδωµα πλήκτρων
10.     Κουµπί µετάδοσης ήχου κλήσης
11.      Κουµπί αύξησης έντασης ήχου
12.PTT κουµπί για οµιλία
13.Σάρωση καναλιού
14. Κανάλι / Ένδειξη κατάστασης
15.Εκποµπή
16.Λήψη
17.Χωρητικότητα µπαταρίας( εµφανίζεται µόνο όταν η 
µπαταρία αδειάζει)
18.Κλείδωµα πλήκτρων
19.Ισχύς σήµατος

Τοποθέτηση των µπαταριών
-Ανοίξτε τη θήκη των µπαταριών
- Τοποθετήστε τις µπαταρίες που παρέχονται. ∆ώστε 
προσοχή στη σωστή πολικότητα.
- Κλείστε τη θήκη των µπαταριών.

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της κλιπ ζώνης:
Σύρετε το κλιπ ζώνης στον οδηγό από την κορυφή µέχρι να 
ακουστεί ο ήχος ασφάλισης.
Για να το αφαιρέσετε πιέστε ελαφρά µε το δάχτυλό σας και 
σύρετε προς τα πάνω.

Φόρτιση της µπαταρίας:
Πριν από τη χρήση των walkie-talkie για πρώτη φορά, 
τοποθετήστε στον σταθµό φόρτισης για τουλάχιστον 12 
ώρες.

Τοποθετήστε τα walkie-talkie στο σταθµό φόρτισης, όπως 
φαίνεται ανωτέρω.
Τοποθετήστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στον σταθµό 
φόρτισης και σε µια πρίζα. Αν η συσκευή τοποθετηθεί 
σωστά στο σταθµό φόρτισης θα ανάψει το κόκκινο LED φως

Προβολή και επεξήγηση των λειτουργιών:
Πατήστε το κουµπί που απεικονίζεται
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί 
απεικονίζεται
Χαρακτήρες στην ένδειξη
Μιλήστε στο µικρόφωνο

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε την συσκευή
Η συσκευή είναι έτοιµη για λήψη αµέσως µόλις 
ενεργοποιηθεί

Προσαρµογή της έντασης της φωνής

Εκποµπή και λήψη:

∆εν µπορεί να γίνει λήψη αν το κουµπί PTT είναι πατηµένο

Ρύθµιση του καναλιού:

Σάρωση των καναλιών:

Λειτουργία αναζήτησης:
Κάνει αναζήτηση για αδύναµα σήµατα στο παρών κανάλι

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κλειδώµατος 
πλήκτρων

Ακουστικά:
Συνδέστε κατάλληλα ακουστικά (2.5) στην υποδοχή στην 
δεξιά πλευρά της συσκευής και προσαρµόστε το 
καλώδιο των ακουστικών στο ρούχο σας έτσι ώστε το 
µικρόφωνο να βρίσκετε κοντά στο στόµα σας.



Τεχνικές προδιαγραφές:

-Έξοδος: 0.5W
-Εµβέλεια: µέχρι 7km σε ανοιχτό µέρος
-Μπαταρία: NiMH AAA 1.2V, 600mAh
-Τάση: 220 – 240V
-Εξοδος: 9.0 DC 200ma

Αντιµετώπιση προβληµάτων:
Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήµατα µε τα walkie-
talkie, παρακαλούµε ανατρέξτε στο πρώτα στην παρακάτω 
λίστα.

Ο εξοπλισµός δεν λειτουργεί: 
οι µπαταρίες δεν έχουν εφαρµόσει σωστά 
οι µπαταρίες είναι αφόρτιστες 
οι µπαταρίες είναι ελαττωµατικές

∆εν είναι δυνατή η εκποµπή: 
πατήστε τέρµα το κουµπί PTT 
το κανάλι χρησιµοποιείται από άλλους χρήστες

∆εν είναι δυνατή η λήψη:
αφήστε το κουµπί PTT 
η φωνή έχει ρυθµιστεί πολύ χαµηλά 
είστε εκτός εµβέλειας
εµπόδια εµποδίζουν την λήψη σηµάτων
χρησιµοποιήστε την λειτουργία monitor για να ανιχνεύσετε 
αδύναµα σήµατα 

Συντήρηση:
Καθαρίστε την επιφάνεια του περιβλήµατος µε ένα µαλακό, 
χωρίς χνούδι πανί
Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες.



Σηµασία του συµβόλου "Κάδου απορριµάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ 
επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία που παρέχονται για 
τη διάθεσή τους.


