
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών 
λειτουργίας λεπτοµερώς.

Προβλεπόµενη χρήση
Αυτά τα walkie- talkies έχουν σχεδιαστεί για την επικοινωνία 
µε άλλα walkie- talkies σύµφωνα µε τα ίδια πρότυπα. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. 
Αυθαίρετες τροποποιήσεις ή ανακατασκευή δεν 
επιτρέπονται. Σε καµία περίπτωση δεν ανοίγετε τις συσκευές 
και δεν ολοκληρώνετε οποιαδήποτε επισκευή µόνοι σας.

Συνθήκες περιβάλλοντος
Εµποδίστε την υπερβολική έκθεση σε καπνό, σκόνη, 
κραδασµούς, χηµικές ουσίες, υγρασία, θερµότητα και το 
άµεσο ηλιακό φως. Μην χρησιµοποιείτε τα walkie- talkies σε 
περιοχές µε κίνδυνο εκρήξεων.

Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
- ∆ύο walkie-talkie µε κλιπ ζώνης
- 6 µπαταρίες (ΑΑΑ)
- Ένα εγχειρίδιο λειτουργίας

Λειτουργικά στοιχεία

1 Κεραία
2 Ένδειξη
3       Κουµπί: Μετάδοση ήχο κλήσης
4         Κουµπί: Ήχος -
5 Μικρόφωνο
6 Ηχεία
7        Κουµπί: Ήχος +
8      Κουµπί: Μενού / On / Off διακόπτη
9 PTT πλήκτρο : Push-to-talk κουµπί
10 εκποµπή
11 Κανάλι  / Όγκος δείκτης
12 Λήψη
13 ικανότητα φόρτισης της µπαταρίας 
(εµφανίζεται µόνο όταν η µπαταρία 
είναι αδύναµη)
14 Ένδειξη κατάστασης

Τοποθέτηση των µπαταριών
Ανοίξτε τη θήκη των µπαταριών. Τοποθετήστε τις µπαταρίες. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες τύπου AAA. ∆ώστε 
προσοχή στη σωστή πολικότητα. Κλείστε τη θήκη των 
µπαταριών.

Τοποθέτηση του κλιπ ζώνης
Σύρετε το κλιπ ζώνης από την κορυφή µέχρι να ακουστεί ο 
ήχος ασφάλισης στη θέση της. Για να αφαιρέσετε το κλιπ 
ζώνης, πατήστε λίγο µε το νύχι σας και τραβήξτε προς τα 
πάνω το κλιπ ζώνης.

Προβολή και επεξήγηση των λειτουργειών
      Πατήστε το κουµπί που απεικονίζεται
      Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί που    

απεικονίζεται
      Χαρακτήρες στην οθόνη
      Μιλήστε στο µικρόφωνο

Εναλλαγή των walkie-talkie on / off

Τα walkie-talkie είναι έτοιµα για λήψη που αµέσως
είναι ενεργοποιηµένα.

Ρύθµιση της έντασης

Εκποµπής και λήψης
          PTT  ,     
∆εν µπορείτε να λάβετε όλα τα ραδιοφωνικά σήµατα 
όταν το κουµπί PTT είναι πατηµένο

Ρύθµιση του καναλιού
       
         ,
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ισχύς εξόδου 0,5 W
Ευρος εκποµπής / µετάδοσης  περίπου 3 χιλιόµετρα (σε 
ανοιχτό χώρο)
Μπαταρίες ΑΑΑ

Αντιµετώπιση προβληµάτων
Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήµατα µε τα walkie-
talkie, παρακαλούµε ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες
πρώτα.
Ο εξοπλισµός δεν λειτουργεί
- οι µπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- οι µπαταρίες δεν είναι φορτισµένες.
- οι µπαταρίες είναι ελαττωµατικές.

Η µετάδοση δεν είναι δυνατή
- Το κουµπί PTT δεν είναι πατηµένο πλήρως.
- Το κανάλι που χρησιµοποιείται από άλλους συνδροµητές.

∆εν γίνεται λήψη σήµατος
- Το κουµπί PTT έχει πατηθεί.
- Η ένταση είναι πολύ χαµηλή.
- Είστε εκτός της περιοχής λήψης σήµατος.
Εµπόδια όπως δέντρα και κτίρια µειώνουν την εµβέλεια.

∆εν είναι εφικτή η επικοινωνία
- Για να µιλήσετε µε άλλους συνδροµητές, η αντίστοιχη 
walkie-talkie συχνότητα πρέπει να ρυθµιστεί στο ίδιο κανάλι.

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.


