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Πληροφορίες ασφαλείας
Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
λειτουργίας προσεκτικά

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.

Βύσµα τροφοδοσίας
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιήστε µόνο το βύσµα τροφοδοσίας 
που παρέχεται στην συσκευασία. Άλλα τροφοδοτικά µπορεί 
να προκαλέσουν βλάβες ή ζηµιά. Βεβαιωθείτε το 
τροφοδοτικό δεν εµποδίζεται από αντικείµενα.

Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ µην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες του ίδιου τύπου. ∆ώστε 
προσοχή στη σωστή πολικότητα.
Λανθασµένη πολικότητα των µπαταριών αποτελεί κίνδυνο 
έκρηξης κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ιατρικός εξοπλισµός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά σε 
ιατρικά εξαρτήµατα γιατί µπορεί να προκαλέσει 
προβλήµατα. (πχ βουητό σε ακουστικά βαρηκοΐας) 

Πληροφορίες ασφαλείας
Απόρριψη: Απορρίψτε την συσκευή σας σε κατάλληλο 
σηµείο που παρέχεται από τις τοπικές αρχές.
Οι µπαταρίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον! Ποτέ µην κάνετε ζηµιά σε µπαταρίες και µην τις 
πετάτε στο περιβάλλον. Μπορούν να περιέχουν τοξικά, 
οικολογικά επικίνδυνα βαρέα µέταλλα. Οι µπαταρίες πρέπει 
να απορρίπτονται σε ειδικά σηµεία απόρριψης.

Προετοιµασία της συσκευής
Πληροφορίες ασφαλείας: Προσοχή: Είναι σηµαντικό να 
διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από την εκκίνηση.

Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας
-2 walkie- talkies
-Τροφοδοτικό
-Εγχειρίδιο χρήσης

Σύνδεση του τροφοδοτικού
Συνδέστε το τροφοδοτικό όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα. 
Για λόγους ασφαλείας χρησιµοποιείστε µόνο το τροφοδοτικό 
που παρέχετε στην συσκευασίας

Τοποθέτηση των µπαταριών:
Ανοίξτε τη θήκη των µπαταριών. Τοποθετήστε τις µπαταρίες 
που παρέχονται. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! στη σωστή πολικότητα. Κλείστε τη θήκη των 
µπαταριών.

Προετοιµασία της συσκευής:
Φόρτιση των µπαταριών:
Πριν από τη χρήση των walkie-talkie για πρώτη 
φορά, να τα τοποθετήσετε στο σταθµό φόρτισης 
για τουλάχιστον 12 ώρες. ‘Oταν τα walkie-talkie 
τοποθετηθούν σωστά στη βάση φόρτισης, το 
κόκκινο φως LED θα ανάψει.

- Το µόνο που σηµατοδοτεί ότι η σύνδεση είναι σωστή και 
συνεχίζουν να ανάβουν ακόµα και όταν οι µπαταρίες
είναι πλήρως φορτισµένες. Για λόγους ασφαλείας, 
χρησιµοποιείτε µόνο το βύσµα προσαρµογέα που 
παρέχεται. Οι µπαταρίες πρέπει να φορτιστούν µέχρι να 
εµφανιστεί το εικονίδιο        .

Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας
Η συσκευή παρέχεται µε λειτουργία εξοικονόµησης 
ενέργειας. Η λειτουργία ξεκινάει αυτόµατα αν δεν πατηθεί 
κανένα κουµπί για 4 δευτερόλεπτα και σταµατάει όταν 
πατηθεί κουµπί ή πάρει σήµα
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.

Λειτουργικά στοιχεία:
Τα πλήκτρα σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας απεικονίζεται 
µε ένα οµοιόµορφο περίγραµµα.

Walkie- talkie
1.Ενδείξεις
2.Μείωση
3.Ενεργοποίηση 
/ απενεργοποίηση
4.Μικρόφωνο
5.Ηχείο



6. Μετάδοση ήχου κλήσης
7. Κουµπί µενού
8. Ρύθµιση Αύξησης
9.Κουµπί οµιλίας PTT
10.Κεραία
11.Κλιπ ζώνης
12.Θύρα ακουστικών
13.Υποδοχή µπαταριών

Ενδείξεις:
1.Μετάδοση
2.Λήψη
3.Κανάλι
4.Ενταση ήχου
5.Κλείδωµα
6.Χωρητικότητα µπαταρίας
7.Σάρωση καναλιών

Λειτουργία:
Οθόνη και σηµειογραφία των ακολουθιών λειτουργίας:

Πατήστε το κουµπί που απεικονίζεται
Πατήστε το κουµπί απεικονίζεται για 3 
δευτερόλεπτα
Πατήστε το κουµπί που απεικονίζεται δύο φορές
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί που 
απεικονίζεται
Αφήστε το κουµπί απεικονίζεται
Μιλήστε στο µικρόφωνο

Φωτισµός οθόνης:
Η οθόνη ανάβει για µερικά δευτερόλεπτα µετά το πάτηµα 
ενός κουµπιού.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής:
Ενεργοποίηση

Ένα ακουστικό σήµα έχει ακουστεί. 
Η τρέχουσα ρύθµιση καναλιού εµφανίζεται στην 
οθόνη. 
Απενεργοποίηση της συσκευής
Αύξηση ή µείωση της συσκευής

Εκποµπή και λήψη
Εκποµπή:

Κρατήστε το walkie-talkie περίπου. 5 - 7cm από το στόµα 
σας για να µιλήσετε σε κανονική ένταση. Για να µιλήσετε µε 
άλλους συνδροµητές, τα αντίστοιχα walkie-talkie πρέπει να 
ρυθµιστούν στο ίδιο κανάλι.

Λήψη:

Το σήµατα δεν µπορούν να ληφθούν αν είναι πατηµένο του 
κουµπί PTT

Λειτουργία:
Σήµα επιβεβαίωσης (Roger beep):

Το σήµα επιβεβαίωσης εκδίδεται όταν αφήσετε το κουµπί 
PTT
Αυτό δίνει σήµα στον καλούντα ότι έληξε η µετάδοση.

Επιλέγοντας ένα κανάλι:
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Προγραµµατισµού
Επιλέξτε ένα κανάλι
Επιβεβαιώστε την επιλογή

Κανάλι   Συχνότητα (MHz)  Κανάλι      Συχνότητα (MHz)
    1               446.00625              5           446.05625
    2               446.01875              6           446.06875
    3               446.03125              7           446.08125
    4               446.04375              8           446.09375

Αναζήτηση καναλιού:
Τα σήµατα αναζητούνται σε 8 κανάλια σε ένα συνεχόµενο 
κύκλο. SC εµφανίζεται στην οθόνη. Εάν ένα ενεργό κανάλι 
ανιχνεύεται σάρωση καναλιών σταµατά. Πατήστε το PTT
Για να αρχίσετε την επικοινωνία

         &       Αρχίστε την αναζήτηση καναλιών:
     ή           Συνεχίστε την αναζήτηση καναλιών
PPT ή          Σταµατήστε την αναζήτηση καναλιών

Μετάδοση του ήχου κλήσης
Ο ήχος κλήσης δείχνει στους άλλους συνδροµητές ότι θέλετε 
να µιλήσετε σε αυτούς. Μια προϋπόθεση για αυτό είναι ότι 
οι άλλοι συνδροµητές χρησιµοποιούν το ίδιο κανάλι.

         Μετάδοση του ήχου κλήσης

Λειτουργία monitor: 
Η λειτουργία Monitor επιτρέπει την αναζήτηση για αδύναµα 
σήµατα στο παρών κανάλι. Εάν λάβετε ένα εξωτερικό σήµα, 
µεταβείτε σε ένα ελεύθερο κανάλι. Πάντα επικοινωνείτε µε 
άλλους συνδροµητές σε ελεύθερο κανάλι για την αποφυγή 
παρεµβολών.

 Ξεκινήστε την αναζήτηση στο κανάλι
 Τερµατίστε την αναζήτηση

Λειτουργία κλειδώµατος:
Η λειτουργία κλειδώµατος των πλήκτρων αποτρέπει την 
ακούσια αλλαγή των ρυθµίσεων.
Όταν ενεργοποιηθεί ή λειτουργία το εικονίδιο        
εµφανίζεται στην οθόνη

Ενεργοποίηση:
3"            Ενεργοποιεί τη λειτουργία κλειδώµατος
3"            Απενεργοποιεί τη λειτουργία κλειδώµατος

Ακουστικά:
Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται 
στην δεξιά πλευρά του walkie-talkie. 
Τοποθετήστε το walkie-talkie στην ζώνη 
σας και προσαρµόστε το καλώδιο των 
ακουστικών στο ρούχο σας έτσι ώστε το 

&



µικρόφωνο να βρίσκετε κοντά στο στόµα σας.

Σε περίπτωση προβληµάτων:
Προβλήµατα και λύσεις:

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

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.


