ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο πο ποδέκτης ERMIS 2 UV X4 είναι ένας πο ποδέκτης ινιατούρα διπλής πάντας ε πά
ρα πολλά χαρίσ ατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία ε τα υπόλοιπα έλη
του ραδιοδικτύου σας. Ο ERMIS 2 UV X4 είναι πο&ποδέκτης που προορίζεται για χρή
ση στην Ελλάδα και για την χρήση του απαιτείται άδεια.
Σας ευχαριστού ε για την αγορά του πο ποδέκτη ας και σας συστήνου ε να διαβάσετε ε
προσοχή το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας του, για να εξοικειωθείτε ε τις συναρπαστικές λει

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο πο ποδέκτης ERMIS 2 κατά τη διάρκεια της εκπο πής παράγει ηλεκτρο αγνητική ενέρ
γεια (RF). O πο ποδέκτης αυτός έχει σχεδιαστεί και ταξινο ηθεί για «επαγγελ ατική χρήση
όνο», αυτό ση αίνει ότι πρέπει να χρησι οποιείται όνο κατά τη διάρκεια της εργασίας και
από άτο α που γνωρίζουν τους κινδύνους και τους τρόπους για την ελαχιστοποίηση των κιν
δύνων αυτών. Ο πο ποδέκτης δεν προορίζεται για χρήση από το "Ευρύ Κοινό» σε ένα η
ελεγχό ενο περιβάλλον.
Το ERMIS 2 έχει δοκι αστεί και συ ορφώνεται ε τα όρια έκθεσης σε RF της FCC για "επαγγελ ατική
χρήση». Επιπλέον ο πο ποδέκτης ERMIS 2, συ ορφώνεται ε τα ακόλουθα πρότυπα και κατευθυντήριες
γρα ές όσον αφορά την ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) και τα επίπεδα ηλεκτρο αγνητικής ενέργειας,
καθώς επίσης και ε την αξιολόγηση των εν λόγω επιπέδων για την έκθεση σε αυτά των ανθρώπων.
1ελτίο 65 της FCC Έκδοση 97 01 συ πλήρω α C, αξιολόγηση της συ όρφωσης προς τις γενικές
οδηγίες για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρο αγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων.
Εθνικό Α ερικάνικο Ινστιτούτο Προτύπων (C95.1 1992), IEEE πρότυπο για τα ασφαλή επίπεδα,
που αφορά την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρο αγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας, 3kHz έως
300GHz.
Εθνικό Α ερικάνικο Ινστιτούτο Προτύπων (C95.3 1992), IEEE Συνιστώ ενη πρακτική για τη έτρη
ση του δυνα ικού Ηλεκτρο αγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων(RF) και ικροκυ άτων.
Τα παρακάτω αξεσουάρ (που ε φανίζονται στην εικόνα) είναι εγκεκρι ένα για χρήση ε αυτό το
προϊόν. Η χρήση άλλων αξεσουάρ, εκτός των εγκεκρι ένων, πορεί να προκαλέσει υψηλότερα επί
πεδα έκθεσης σε RF, έτσι ώστε να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της FCC για την έκθεση σε ηλε
κτρο αγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας. Για να διασφαλιστεί ότι η έκθεση σας σε ηλε
κτρο αγνητική ενέργεια RF είναι εντός των επιτρεπό ενων ορίων της FCC για επαγγελ ατική
χρήση, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γρα ές:
ΜΗ χρησι οποιείτε ΠΟΤΕ τον πο ποδέκτη Χ ΡΙΣ να έχετε συνδέσει ια κατάλληλη κεραία, καθώς
κάτι τέτοιο πορεί να τον καταστρέψει και να και να προκαλέσει υπέρβαση των ορίων έκθεσης σε
RF της FCC. Μια κατάλληλη κεραία είναι αυτή που παρέχει ε τον πο ποδέκτη ο κατασκευαστής ή
κάποια άλλη η οποία είναι εγκεκρι ένη για χρήση ε αυτή τη συσκευή.
ΜΗ εκπέ πετε για περισσότερο από το 50% του συνολικού χρόνου χρήσης του πο ποδέκτη("50%
του κύκλου εργασίας"). Η εκπο πή πάνω από το 50% του χρόνου πορεί να προκαλέσει η συ
όρφωση έκθεσης σε RF της FCC.
Κατά την διάρκεια της εκπο πής ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ την κεραία σε απόσταση τουλάχιστον 60cm
από το σώ α σας .
Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχουν στο χρήστη την πληροφόρηση που αυτός/αυτή χρειάζεται, έτσι
ώστε να έχει επίγνωση για την έκθεση σε RF και τι να κάνει τα απαραίτητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί
ότι ο πο ποδέκτης αυτός λειτουργεί εντός των ορίων έκθεσης της FCC.

Ηλεκτρο&αγνητικές Παρε&βολές/Συ&βατότητα
Κατά την διάρκεια της εκπο πής το ERMIS 2 παράγει ενέργεια RF, η οποία είναι δυνατό να προκαλέσει
παρε βολή ε άλλες συσκευές ή συστή ατα. Για την αποφυγή ιας τέτοιας κατάστασης, κρατήστε κλει
στό το πο ποδέκτη σε περιοχές όπου υπάρχει ειδική σή ανση για να το πράξετε. ΜΗ λειτουργείτε το πο
ποδέκτη σας σε περιοχές που είναι ευαίσθητες στην ηλεκτρο αγνητική ακτινοβολία όπως νοσοκο εία,
αεροσκάφη και περιοχές ανατινάξεων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το service του πο ποδέκτη γίνεται ΜΟΝΟ από ειδικευ ένους τεχνικούς.
Για κανένα λόγο ΜΗΝ αποσυναρ ολογείτε ή τροποποιείται το κύκλω α του πο ποδέκτη.
ΜΗΝ αφήνεται τον πο ποδέκτη για εγάλο χρονικό διάστη α στον ήλιο ή σε εξαιρετικά ζεστά έ
ρη.
ΜΗ τοποθετείτε τον πο ποδέκτη σε

ια ασταθή επιφάνεια.

Κρατείστε τον πο ποδέκτη ΜΑΚΡΥΑ από σκόνη, υγρασία και νερό.
ΜΗ χρησι οποιείτε τον πο ποδέκτη ή φορτίζετε τη παταρία σε περιοχές όπου υπάρχουν εκρηκτι
κές ή εύφλεκτες ύλες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Είναι ση αντικό ο χρήστης να γνωρίζει και να κατανοεί τους κινδύνους που είναι κοινοί για τη λει
τουργία οποιουδήποτε πο ποδέκτη.

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ
Παρακαλού ε να απενεργοποιήσετε α έσως τον πο ποδέκτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Σε έρη που περιέχουν εύφλεκτα αέρια, σω ατίδια και υπολεί
κλπ).

ατα εταλλικής σκόνης

Κατά τη τροφοδοσία του οχή ατος σας ε καύσι α ή κατά την διάρκεια της στάθ ευσης
σας σε πρατήρια βενζίνης.
Κοντά σε χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ή σε χώρους που γίνονται ανατινά
ξεις.
Σε ιατρικά ινστιτούτα ή αεροσκάφη.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από την αρ όδιο για τη συ όρφωση επιτροπή
πορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισ ό.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝ Ν
Αποσυσκευάστε προσεκτικά τον πο ποδέκτη. Βεβαιωθείτε ότι περιέχονται στη συσκευασία όλα τα στοιχεία
που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Αν κάποιο από τα στοιχεία λείπει ή είναι κατεστρα ένο παρα
καλού ε να επικοινωνήσετε ά εσα ε τον προ ηθευτή σας.

Στάνταρ Παρελκό&ενα

Στοιχείο

Ποσότητα

Κεραία VHF/UHF

1 τε άχιο

Φορτιστής Τοίχου

1 τε άχιο

Μπαταρία Li ion

1 τε άχιο

Κλιπ Ζώνης

1 τε άχιο

Λουράκι

1 τε άχιο

Μικροακουστικό

1 τε άχιο

Εγχειρίδιο Χρήσης

1 τε άχιο
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
Η παρεχό ενη κεραία δίνει πολύ καλά αποτελέσ ατα σε όλη την περιοχή
κάλυψης του πο ποδέκτη. Αν θέλετε ό ως επικοινωνία σε εγάλες απο
στάσεις θα χρειαστεί να χρησι οποιηθεί

ια εξωτερική κεραία, καθώς η

παρεχό ενη κεραία είναι πολύ ικρή και δεν πορού ε να περι ένου ε
υψηλές αποδώσεις σε αυτές τις συνθήκες.

Για να εγκαταστήσετε την παρεχό ενη κεραία, κρατήστε την από το κάτω
άκρο της και βιδώστε την στην υποδοχή του πο ποδέκτη έχρις ότου να
εφαρ όσει. Μη την σφίξετε πολύ βάζοντας περίσσεια δύνα η καθώς κάτι
τέτοιο πορεί να καταστρέψει και την κεραία και την υποδοχή SMA του
πο ποδέκτη (βλέπε Εικόνα 1)
ΜΗΝ ΕΚΠΕΜΨΕΤΕ ΠΟΤΕ Χ ΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑ.

Κατά την εγκατάσταση της κεραίας ην την κρατάτε από το επάνω έρος
ενώ την βιδώνετε στην υποδοχή SMA του πο ποδέκτη.
Αν χρησι οποιήσετε ια εξωτερική κεραία για εκπο πή, βεβαιωθείτε ότι ο λόγος στασί ων (SWR) είναι
1.5:1 ή και

ικρότερος έτσι ώστε να αποφύγου ε τις απώλειες της γρα

ής εταφοράς.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ Ζ ΝΗΣ
Αν είναι απαραίτητο το κλιπ ζώνης τοποθετείται στο πίσω έρος του πο ποδέκτη
αφού πρώτα ξεβιδώσου ε τη βίδα, Το κο

άτι πλαστικού που περισσεύει είναι

για όταν αφαιρέσου ε το κλιπ, έτσι ώστε να κλείσει την τρύπα στο πίσω

έρος

του πο ποδέκτη.
ΣΗΜΕΙeΣΗ :
Μην χρησι οποιείται κόλλα για να σταθεροποιήσετε τη βίδα, υπάρχει κίνδυνος
να καταστραφεί το καπάκι της παταρίας από το ακρυλικό οξύ της κόλας.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
Τοποθετήστε το βύσ α του ικροακουστικού στην υποδοχή SP.MIC που βρίσκεται
στην δεξιά πλευρά του πο ποδέκτη. Για λεπτο έρειες δείτε την ΕΙΚΟΝΑ 3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η παταρία που παρέχεται
δοσης και

αζί

ε τον πο ποδέκτη είναι

ια παταρία ιόντων λιθίου (Li ion) υψηλής από

εγάλης χωρητικότητας. Με κανονική χρήση η παταρία πορεί να χρησι οποιηθεί για περίπου

400 κύκλους φόρτισης. Μετά από αυτό το χρονικό διάστη α η χωρητικότητα της παταρίας αρχίζει να
φθίνει. Αν έχετε ια παλιά παταρία που ε φανίζει χα ηλή χωρητικότητα, θα πρέπει να την αντικαταστή
σετε ε ια καινούργια. Η εγκατάσταση της παταρίας είναι γρήγορη και εύκολη (βλέπε εικόνα 4):

1.

Τοποθετήστε την ασφάλεια που βρίσκεται στο κάτω έρος του πο ποδέκτη στη θέση ‘Ανοικτό’
και αφαιρέστε το κάλυ

α της παταριοθήκης.

2.

Τοποθετήστε τη παταρία στη θέση της.

3.

Τοποθετήστε πάλι το κάλυ

α και τοποθετήστε την ασφάλεια στη θέση ‘Κλειδω ένο’.
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν δεν έχει χρησι οποιηθεί ποτέ η παταρία ή έχει εξαντληθεί η φόρτιση της,
πορεί να φορτιστεί συνδέοντας τον φορτιστή όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 5
στην υποδοχή EXT. DC. Αν έχετε διαθέσι η ια πηγή τροφοδοσίας 12 ~ 16 VDC
πορείτε επίσης να χρησι οποιήσετε για φόρτιση το έξτρα καλώδιο τροφοδοσίας
από αναπτήρα. Για όσο χρόνο η παταρία φορτίζει, η ένδειξη του S meter στην
οθόνη θα εκτρέπεται ανάλογα

ε την κατάσταση φόρτισης, και το ενδεικτικό TX/

BUSY θα κοκκινίσει. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το ενδεικτικό TX/BUSY θα
πρασινίσει

Ο παρεχό ενος φορτιστής είναι σχεδιασ ένος για να φορτίζει ΜΟΝΟ τις δικές ας παταρίες και γιο το λό
γο αυτό είναι ακατάλληλος για άλλες χρήσεις. Αν ο φορτιστής χρησι οποιείται σε κοντινή απόσταση από
τηλεοράσεις ή ραδιοφωνικούς δέκτες, ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο. Για το λόγο αυτό ην τον χρησι
οποιείτε κοντά σε αυτού του είδους τις συσκευές.

ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

1. Πραγ ατοποιείτε πάντα τη φόρτιση της παταρίας σε περιβάλλοντα

ε θερ οκρασίες από +5οC ~

+35oC (41oF ~ 95oF). Η φόρτισης εκτός αυτών των ορίων πορεί να καταστρέψει τη παταρία.
2. Αν δεν ολοκληρωθεί η φόρτιση έσα σε ερικές ώρες, πορεί να έχει επέλθει φθορά στη παταρία. Μη
προσπαθήσετε να την φορτίσετε, παρακαλού ε επικοινωνήστε ε τον προ ηθευτή σας.
3. Αν ο πο ποδέκτης δεν χρησι οποιηθεί για ένα εγάλο χρονικό διάστη α, παρακαλού ε να αφαιρέσετε
τη παταρία από τον πο ποδέκτη, γιατί ενδεχό ενη διαρροή υγρών πορεί να προκαλέσει ζη ιά τόσο
στον πο ποδέκτη όσο και στην ίδια τη παταρία.
4. Όταν αποθηκεύετε τη

παταρία η χωρητικότητα της ειώνεται ελάχιστα και πρέπει να ξαναφορτίζεται

τουλάχιστον στο 50% της χωρητικότητας της κάθε έξι ήνες περίπου.
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ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΕΑ

ΙΑΚΟΠΤΗΣ PTT

Πλήκτρο [VOL/MON]

[ON/OFF]

Ο επιλογέας χρησι οποιείται για την ρύθ ιση της συχνότητας λει
τουργίας, επίσης χρησι οποιείται στη ρύθ ιση της έντασης του ήχου,
την επιλογή ρυθ ίσεων και άλλες ρυθ ίσεις. Για να ξεκλειδώσετε το
κου πί τραβήξτε το κου πί προς τα επάνω και στη συνέχεια περι
στρέψτε το.
Πιέστε αυτόν τον διακόπτη για να εκπέ ψετε και στη συνέχεια αφή
στε τον για να επιστρέψετε στη λήψη.
Κρατήστε αυτό το πλήκτρο πατη ένο για να ανοίξετε προσωρινά το
Squelch για να ακούσετε τυχόν χα ηλά σή ατα που βρίσκονται στο
όριο του θορύβου της πάντας (monitor). Πιέστε απλά το πλήκτρο
και περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθ ίσετε την ένταση του ήχου.
Κρατήστε τον πατη ένο για 2’’ για να ανάψετε ή να σβήσετε τον πο
ποδέκτη.
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[ F/ALERT]

Πιέζοντας απλώς αυτό το πλήκτρο ενεργοποιούνται οι εναλλακτικές λει
τουργίες όπως η ρύθ ιση των διαφόρων λειτουργιών του πο ποδέκτη, η
αποθήκευση νη ών, σάρωση κλπ. Κρατώντας το πατη ένο ενεργοποι
είται η λειτουργία ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.

[MENU/LOCK]

Πιέζοντας απλώς αυτό το πλήκτρο έχετε πρόσβαση στα ενού ρυθ ίσε
ων του πο ποδέκτη. Περιστρέψτε τον επιλογέα για να δείτε τις διάφορες
διαθέσι ες ρυθ ίσεις. Κρατώντας το πατη ένο για 1’’ ενεργοποιείται το
κλείδω α των πλήκτρων ([F/ALERT], [UV/MODE] και [LAMP/FM]).
Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα ξαναπατήστε για 1’’ το ίδιο πλήκτρο.

[UV/MODE]

Πιέζοντας απλώς το πλήκτρο εναλλάσσετε τη πάντα λειτουργίας του
πο ποδέκτη (VHF ή UHF). Κρατώντας το πατη ένο για 1’’ εναλλάσσετε
εταξύ των λειτουργιών VFO και Μνή ης.

[LAMP/FM]

Πιέζοντας απλώς το πλήκτρο ενεργοποιείται ο ενσω ατω ένος φακός.
Κρατώντας το πατη ένο για 1’’ ενεργοποιείται ο ενσω ατω ένος δέκτης
FM.

F+[MENU/LOCK]

Πιέστε πρώτα το πλήκτρο [F/ALERT] και στη συνέχεια το πλήκτρο
[MENU/LOCK] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΣΑΡeΣΗΣ.

F+[UV/MODE]

Πιέστε πρώτα το πλήκτρο [F/ALERT] και στη συνέχεια το πλήκτρο [UV/
MODE] για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι στη νή η.

F+[ΕΠΙΛΟΓΕΑ]

Πιέστε πρώτα το πλήκτρο [F/ALERT] και στη συνέχεια περιστρέψτε τον
επιλογέα για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την συχνότητα ε βή α
±1MHz.

[VOL/MON]+EΠΙΛΟΓΕΑ

Πιέστε πρώτα το πλήκτρο [VOL/MON] και στη συνέχεια περιστρέψτε τον
επιλογέα για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση του ήχου.

ΟΘΟΝΗ LCD
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ΕΝ1ΕΙΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργοποιεί τις δευτερεύουσες ρυθ ίσεις. Πιέστε το πλήκτρο [F/ALERT]
Ε φανίζει τον αριθ ό του καναλιού της τρέχουσας νή ης
Λειτουργία CTCSS
Λειτουργία DCS
Λειτουργία στη περιοχή VHF (136 174 MHz)
Λειτουργία στη περιοχή UHF (400—470 MHz)
Λειτουργία του ενσω ατω ένου δέκτη FM (87 108 ΜHz)
Ένδειξη εκπο πής σε χα ηλή ισχύ
Ένδειξη λειτουργία VOX
Εύρος ζώνης (W= Wide χωρίς ένδειξη Narrow)
Ενεργοποίηση του κλειδώ ατος των πλήκτρων
Οι ήχοι των πλήκτρων είναι ενεργοποιη ένοι
Ένδειξη χωρητικότητας της παταρίας.
Ένδειξη της φοράς ετατόπισης στις επικοινωνίες έσω επαναλήπτη.
Η λειτουργία 1ιπλής Επιτήρησης είναι ενεργή
Ένταση ήχου

ΣΥΝ ΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡ Ν
Ριπή Τόνου (1750Hz)
Ορισ ένοι επαναλήπτες για να ‘ανοίξουν’ χρειάζεται να λάβουν ένα υπότονο των 1750Hz. Για να στείλετε
ια τέτοια ριπή τόνου, κρατήστε πατη ένο το πλήκτρο [PTT] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [VOL/
MONI] για να σταλεί η ριπή τόνου των 1750 Hz, Απελευθερώστε το πλήκτρο [VOL/MONI] για να στα α
τήσει ο τόνος.

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθ&ίσεων [ON/OFF]+[VOL/MON] για 5’’
Κάποιες φορές χρειάζεται να επαναφέρου ε τον πο ποδέκτη στις εργοστα
σιακές ρυθ ίσεις (Reset). Για να γίνει αυτό ακολουθήστε την παρακάτω δι
αδικασία :
Κρατώντας πατη ένα για 5 περίπου δευτερόλεπτα τα πλήκτρα [ON/OFF]+
[VOL/MON] o πο ποδέκτης επανέρχεται στις αρχικές του (εργοστασιακές)
ρυθ ίσεις.
Εξορισ ού πάντα λειτουργίας 454.000MHz, OXI τόνοι CTCSS/DCS χα ηλή (LOW) ισχύς εξόδου, εξοικο
νό ηση

παταρίας, ρύθ ιση έντασης ήχου στο 5, ρύθ ιση φί ωσης (Squelch) στο 3, τόνοι πλήκτρων ε

νεργοί και όλες οι άλλες ρυθ ίσεις OFF.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι αριθ οί, οι περιγραφές και οι επιλογές που υπάρχουν διαθέσι
ες στον πο ποδέκτη :

Μενού
No.

Περιγραφή Ένδειξη

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

01

RXCODE

OFF,CTCSS,DCS

02

TXCODE

OFF,CTCSS,DCS

03

SQL (Squelch)

0~9

04

LIGHT(Φωτισ ός Οθόνης)

OFF / ON / Key

05

BEEP (Ήχοι Πλήκτρων)

OFF /ON

06

VOX

OFF / 1 ~ 9

07

POWER (Ισχύς Εξόδου)

HIGH/ LOW

08

DW (1ιπλή επιτήρηση VHF & UHF)

ON / OFF

09

STEP (Βή α Συντονισ ού)

5/6.25/10/12.5/20/25 KHz

10

OFFSET (Συχνότητα Μετατόπισης)

0~37.995 MHz (VHF)
0~69.995 MHz (UHF)

11

SHIFT (Φορά Μετατόπισης)

0/

12

STE (Εξάλειψη Ουράς Εκπο πής)

ON / OFF

13

W/N (Εύρος Ζώνης WIDE/NARROW)

WIDE / NARROW

14

SAVE (Εξοικονό ηση Μπαταρίας)

ON / OFF

15

ΤΟΤ (Χρονό ετρο Περιορισ ού Εκπο πής)

OFF/30/60/90/120/150/180 S

16

SCANM (Συνθήκη Συνέχισης Σάρωσης)

TO / CO

18

BCLO(Όχι εκπο πή σε συχνότητα

19

PRI(Σάρωση καναλιού προτεραιότητας)

/+

ε Συνο ιλία) ON / OFF
ΟΝ/OFF

Για την πρόσβαση στα διάφορα ενού ρυθ ίσεων ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα :
Πιέστε το πλήκτρο [MENU] στη συνέχεια περιστρέφοντας τον [EΠΙΛΟΓΕΑ] διαλέξτε το ενού που επιθυ
είτε. Για να πείτε στις επιλογές του ενού που επιλέξατε πιέστε το πλήκτρο [U/V] και κατόπιν για να
επιλέξετε κάποια από τις διαθέσι ες ρυθ ίσεις του, περιστρέψτε τον [ΕΠΙΛΟΓΕΑ]. Στη συνέχεια για απο
θήκευση της ρύθ ισης που όλις επιλέξατε πιέστε άλλη ια φορά το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε
VFO ή Μνή η πιέστε το πλήκτρο [MENU] ή [PTT]. Στο επό ενο τ ή α ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή
των ρυθ ίσεων.

08

09

10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ

Άνοιγ&α / Σβήσι&ο του πο&ποδέκτη
1. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά η παταρία και ότι
είναι πλήρως φορτισ ένη. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την
κεραία στην υποδοχή SMA στην πάνω εριά του πο ποδέκτη.
2. Κρατήστε πατη ένο για περίπου 1’’ το πλήκτρο [ON/OFF]
στην οθόνη ε φανίζεται η τρέχουσα τάση της παταρίας για
περίπου 2’’. Στη συνέχεια ακούγεται ένα ‘ πιπ’ και στην οθόνη
ε φανίζεται είτε η συχνότητα λειτουργίας είτε η τελευταία νή η.
3. Για να σβήσετε τον πο ποδέκτη πιέστε πάλι για περίπου 1’’ το πλήκτρο [ON/OFF].

Ρύθ&ιση της έντασης του ήχου
Τραβήξτε προς τα επάνω το κου πί του επιλογέα για να ξεκλειδώσει. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
[VOL/MON], περιστρέφοντας τώρα τον επιλογέα αλλάζει η ένταση του ήχου στον πο ποδέκτη. 1εξιά πε
ριστροφή αυξάνει την ένταση, αριστερή περιστροφή ειώνει την ένταση

ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Υπότονος Λήψης [RXCODE]
Ορισ ένες φορές θέλετε να ακούτε τις κλήσεις ορισ ένων και όχι όλων
των ατό ων που χρησι οποιούν την ίδια αυτή συχνότητα. Σε αυτή τη πε
ρίπτωση θα χρησι οποιήσετε την επιλεκτική κλήση που επιτρέπει στον πο
ποδέκτη να αγνοεί τις ανεπιθύ ητες κλήσεις. Για να ρυθ ίσετε έναν υπό
τονο λήψης ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα:
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το
κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [1] RXCODE.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από OFF / 67.0 / 754N. Τελειώνοντας οι υπό
τονοι CTCSS (67.0 Hz ~ 254.1 Hz) ξεκινούν οι ψηφιακοί κωδικοί DCS. Αν επιλέξετε ψηφιακό κωδικό
DCS πχ 754Ν πιέζοντας πάλι το πλήκτρο [ΜΕΝU] θα επιλέξετε τον αντίστροφο του 754Ι.

OFF

67.0

023N

o23I

Ση είωση :
[Ση ατοδοσία CTCSS 67Hz ~ 254.1 Hz (50 υπότονοι)]
[Ση ατοδοσία DCS 023N ~ 754N (104 ψηφιακοί κωδικοί) + 104 αντίστροφους (023Ι ~ 754Ι)]
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].
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ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)
Υπότονος Εκπο&πής [ΤXCODE]
Για να ρυθ ίσετε έναν υπότονο Εκπο πής ακολουθήστε τα παρακάτω βή α
τα:
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το
κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [2] ΤXCODE.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από OFF /
67.0 / 754N. Τελειώνοντας οι υπότονοι CTCSS (67.0 Hz ~ 254.1 Hz)
ξεκινούν οι ψηφιακοί κωδικοί DCS. Αν επιλέξετε ψηφιακό κωδικό DCS πχ 754Ν πιέζοντας πάλι το
πλήκτρο [ΜΕΝU] θα επιλέξετε τον αντίστροφο του 754Ι.

OFF

67.0

023N

o23I

Ση είωση :
[Ση ατοδοσία CTCSS 67Hz ~ 254.1 Hz (50 υπότονοι)]
[Ση ατοδοσία DCS 023N ~ 754N (104 ψηφιακοί κωδικοί) + 104 αντίστροφους (023Ι ~ 754Ι)]
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Ρύθ&ιση της στάθ&ης Squelch [SQL]
To σύστη α squelch επιτρέπει να αφαιρέσετε τον θόρυβο της πάντας όταν
δεν υπάρχει κάποιο σή α στη συχνότητα, κάνοντας την ανα ονή πιο ευχάρι
στη και κάνοντας επίσης εξοικονό ηση και στη κατανάλωση

παταρίας. Για να

ρυθ ίσετε τη στάθ η του squelch ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα:
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [3] SQL.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 (η προεπιλεγ ένη
στάθ η είναι 3). Επιλέξτε τη στάθ η στην οποία ο θόρυβος πάντας εξαφανίζεται όταν δεν υπάρχει
σή α.
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Ρύθ&ιση του φωτισ&ού οθόνης [LIGHT ON/KEY/OFF]
Ο πο ποδέκτης ERMIS 2 περιλα βάνει ένα πορτοκαλί οπίσθιο φωτισ ό οθόνης ο οποίος βοηθά στη νυκτε
ρινή λειτουργία του πο ποδέκτη. Ο πορτοκαλί αυτός φωτισ ός αποδίδει σαφώς τις ενδείξεις της οθόνης σε
ένα σκοτεινό περιβάλλον, ε ελάχιστη υποβάθ ιση της νυκτερινής όρασης. Υπάρχουν διαθέσι ες τρεις
ρυθ ίσεις για τον φωτισ ό της οθόνης.
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ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)

Ρύθ&ιση του φωτισ&ού οθόνης (συνέχεια)
Key : H οθόνη φωτίζεται όταν πατιέται κάποιο πλήκτρο.
ΟΝ : Ο φωτισ ός στην οθόνη ανάβει ΜΟΝΙΜΑ.
OFF : O φωτισ ός της οθόνης παρα ένει κλειστός.
Για να ρυθ ίσετε τη συνθήκη φωτισ ού ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα:
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [4] LIGHT.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από ΟΝ / OFF/ KEy (η προεπιλεγ ένη στάθ η
είναι KEy).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Ρύθ&ιση του ήχου των πλήκτρων [BEEP ON/OFF]
Αν σας ενοχλεί ο ήχος των πλήκτρων (ιδιαίτερα αν βρίσκεται σε ένα δω άτιο
χωρίς καθόλου θόρυβο), πορείτε να απενεργοποιήσετε τους ήχους των
πλήκτρων ακολουθώντας τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το
κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [5] ΚΤΟΝΕ.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε ON / OFF (η προεπιλεγ ένη στάθ η είναι
ON).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Όταν είναι ενεργοποιη ένος ο ήχος των πλήκτρων στο κάτω έρος της οθόνης προστά από το σύ βολο
της

παταρίας ε φανίζεται η ένδειξη

.

VOX (Εκπο&πή που ενεργοποιείται &έσω ο&ιλίας)
Η λειτουργία VOX ελαχιστοποιεί την ανάγκη της χειροκίνητου χειρισ ού της
εκπο πής (το πάτη α του PTT). O πο ποδέκτης ετάγει αυτό ατα σε εκπο
πή όταν το κύκλω α του VOX καταλάβει ότι έχετε αρχίσει να ιλάτε στο
ικρόφωνο του πο ποδέκτη. Για να ρυθ ίσετε την λειτουργία VOX ακολου
θήστε τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [6] VOX.
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ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)

VOX (συνέχεια)
2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9 (η προεπι
λεγ ένη στάθ η είναι 0).
4. 4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το

[MENU/LOCK] ή το [PTT].
ΣΗΜΕΙeΣΗ :
Η στάθ η εταξύ 7 και 9 είναι η πιο ευαίσθητη. Χρησι οποιήστε την ΜΟΝΟ σε πολύ ήσυχα περιβάλλοντα.
Η στάθ η εταξύ 4 και 7 έχει την απαιτού ενη από τις περισσότερες συνθήκες ευαισθησία. Χρησι οποιεί
ται στις περισσότερες περιπτώσεις.
Η στάθ η εταξύ 1 και 3 είναι αυτή που έχει τη λιγότερη ευαισθησία. Χρησι οποιήστε την σε πολύ θορυ
βώδη περιβάλλοντα.
Όταν είναι ενεργοποιη ένη η λειτουργία VOX στην οθόνη ε φανίζεται η ένδειξη

.

Επιλογή ισχύος εξόδου εκπο&πής [POWER]
Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ εξόδου εκπο πής του πο ποδέκτη ακολου
θώντας τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το
κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [7] POWER.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ HIGH / LOW (η προεπιλεγ ένη ρύθ
ιση είναι HIGH).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Όταν είναι επιλεγ ένη η χα ηλή ισχύς εξόδου στην οθόνη ε φανίζεται η ένδειξη

. Αντιθέτως δεν

ε φανίζεται κα ία ένδειξη όταν επιλεγεί η έγιστη ισχύς εξόδου.

Λειτουργία διπλής επιτήρησης (DW)
Το ERMIS 2 περιλα βάνει τη λειτουργία διπλής επιτήρησης η οποία σας επι
τρέπει ενώ λειτουργείτε σε ια πάντα VHF ή UHF να παρακολουθείτε τη δρα
στηριότητα ιας καθορισ ένης συχνότητας. Αν ληφθεί κάποιο σή α στη δεδο
ένη συχνότητα τότε αυτό ατα θα
παρο οιάσου ε

εταφερθείτε σε αυτή. Μπορού ε να την

ε τη συνεχή ταυτόχρονη σάρωση 2 διαφορετικών συχνοτήτων. Για να ενεργοποίηση τη

λειτουργία της διπλής επιτήρησης ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [8] DW.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
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ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)

Λειτουργία διπλής επιτήρησης (συνέχεια)

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ OFF (απενεργοποιεί τη λειτουργία) και
ON (ενεργοποιεί τη λειτουργία) η προεπιλεγ ένη ρύθ ιση είναι OFF.
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Επιλογή βή&ατος συντονισ&ού [STEP]
Το συνθεσάιζερ συχνότητας του ERMIS 2 σας δίνει τη δυνατότητα της χρη
σι οποίησης διάφορων βη άτων συντονισ ού

ε κύρια αυτά των 12.50 και

25.00 KHz. Μπορείτε να αλλάξετε το βή α συντονισ ού του πο ποδέκτη
ακολουθώντας τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το
κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [9] STEP.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ 5.00 / 6.25 / 10.00 / 12.50 / 20.00
και 25.00 KHz (η προεπιλεγ ένη ρύθ ιση είναι 5.00KHz).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Επιλογή συχνότητας &ετατόπισης [SHIFT]
To ERMIS 2 σας δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας έσω επαναλήπτη . Στη
ρύθ ιση αυτή επιλέγου ε τη συχνότητα

ετατόπισης (τη συχνότητα εισόδου

του επαναλήπτη) από τη συχνότητα της λήψης. Για να επιλέξετε τη συχνότη
τα ετατόπισης ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [10] OFFSET.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ 0 ~ 37.995 ΜΗΖ για τη περιοχή των
VHF και
4.

εταξύ 0 ~ 69.995 MHz για την περιοχή των UHF.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].
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ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)

Επιλογή της φοράς &ετατόπισης (για επικοινωνία &έσω επαναλήπτη)
Αναλόγως ε το τ ή α της πάντας που χρησι οποιείτε η φορά ετατόπισης
για την επικοινωνία ε τον επαναλήπτη πορεί να είναι είτε προς τα κάτω ( )
είτε προς τα επάνω (+). Ανάλογα ε αυτή την επιλογή σας στο επάνω

έρος

της οθόνης ε φανίζεται ( + ή ) . Μπορείτε να επιλέξετε τη φορά ετατόπισης
ακολουθώντας τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [11] SHIFT.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ 0 / + /

(η προεπιλεγ ένη ρύθ ιση

είναι 0 ).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Εξάλειψη ουράς εκπο&πής [STE]
Ή ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας πορεί να εξαλείψει τον ενοχλητικό ήχο του τέλους εκπο πής. Η
χρησι ότητα αυτής της λειτουργίας φαίνεται όταν χρησι οποιείται

ικροακουστικό. Αν επικοινωνείτε έσω

επαναλήπτη θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την παραπάνω λειτουργία. Η λειτουργία αυτή θα έχει απο
τέλεσ α αν και οι άλλοι πο ποδέκτες της ο άδας έχουν επίσης ενεργοποιη ένη τη λειτουργία STE. Για
να επιλέξετε τη λειτουργία εξάλειψης της ουράς εκπο πής ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα:
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου
πί του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [12] STE.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ ON /OFF
(η εξορισ ού ρύθ ιση είναι ON).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Επιλογή εύρους &πάντας (Wide/Narrow)
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί
του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [13] W/N.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ WIDE /
NARROW (η εξορισ ού ρύθ ιση είναι WIDE).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].
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ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)
Εξοικονό&ηση &παταρίας [SAVE]
Ο πο ποδέκτης ERMIS 2 διαθέτει ένα έξυπνο κύκλω α για εξοικονό ηση παταρίας κατά την εκπο πή το
οποίο ελαττώνει αυτό ατα την ισχύ της εκπο πής όταν η ένταση του τελευταί
ου σή ατος που ελήφθη ήταν πολύ ισχυρή. Αν πχ βρίσκεστε πολύ κοντά σε
έναν επαναλήπτη, δεν χρειάζεται γενικά να εκπέ πετε ε πλήρη ισχύ για να
πετύχετε πρόσβαση σε αυτόν. Με ενεργοποιη ένη τη λειτουργία εξοικονό η
σης παταρίας, η αυτό ατη επιλογή ισχύος εκπο πής θα εξοικονο εί ση αντι
κή κατανάλωση παταρίας. Για ενεργοποίηση της εξοικονό ησης παταρίας
ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [14] SΑVE.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ ON / OFF (η προεπιλεγ ένη ρύθ ιση
είναι ON ).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Χρονό&ετρο περιορισ&ού εκπο&πής [TOT]
Το χρονό ετρο περιορισ ού εκπο πής (Time Out Timer) παρέχει ια ασφαλιστική δικλείδα που περιορίζει
την διάρκεια της εκπο πής σε ένα προκαθορισ ένο χρόνο. Το χαρακτηριστικό αυτό θα ειώσει τη κατανά
λωση παταρίας περιορίζοντας το χρονικό όριο των εκπο πών. Για να ρυθ ίσετε το χρονό ετρο περιορι
σ ού εκπο πής ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα:
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί
του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [15] ΤΟΤ.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ των
OFF /30S / 60S / 90S / 120S / 150S / 180S (η εξορισ ού ρύθ ιση είναι
OFF).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Συνθήκη συνέχισης σάρωσης [SCANM]
To ERMIS 2 παρέχει τη δυνατότητα της σάρωσης καναλιών νή ης, ολόκληρης
πάντας συχνοτήτων (VHF ή UHF) και ακό η τ η άτων ιας πάντας. Θα στα
ατήσει τη σάρωση εφόσον βρεθεί κάποιο σή α, έτσι ώστε να σας δοθεί η ευκαι
ρία να συνο ιλήσετε ε το σταθ ό που βρέθηκε. Για να ρυθ ίσετε τη συνθήκη
συνέχισης της σάρωσης ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα:
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ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)
Συνθήκη συνέχισης σάρωσης (συνέχεια)
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [16] SCNAM.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ TO/ CO (η προεπιλεγ ένη ρύθ ιση
είναι CO ).
1Α. Συνέχιση σάρωσης βάσει χρόνου (ΤΟ)
2Ο πο ποδέκτης θα στα ατήσει τη σάρωση αν υπάρξει κάποιο σή α και θα παρα είνει στη συχνότη
τα για 5’’, ετά την πάροδο του χρόνου των 5’’ θα συνεχίσει τη σάρωση ακό α και αν το σή α εξα
κολουθεί να υπάρχει στη συγκεκρι ένη συχνότητα
2Β. Συνέχιση σάρωση

ε βάση το φέρον (CO)

1O πο ποδέκτης θα στα ατήσει τη σάρωση αν υπάρξει κάποιο σή α και θα παρα είνει στη συχνότη
τα έχρι να χαθεί το παραπάνω σή α. Πριν ο πο ποδέκτης ξαναρχίσει τη σάρωση θα υπάρξει ένας
χρόνος 15’’ για εκπο πή και λήψη.
3.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

Αποκλεισ&ός εκπο&πής σε κανάλι &ε συνο&ιλία [ΒCLO]
Το χαρακτηριστικό αυτό αποτρέπει τον πο ποδέκτη να εκπέ ψει αν στην πα
ρούσα συχνότητα υπάρχει ένα σή α αρκετά εγάλο σε ισχύ ώστε να ανοίξει το
squelch. Μπορεί πχ να είναι ενεργό σε ια συχνότητα όπου οι σταθ οί χρησι
οποιούν διαφορετικούς υπότονους CTCSS ή DCS, αποτρέποντας σας από το
να ενοχλείτε κατά λάθος τη συνο ιλία τους (γιατί ο πο ποδέκτης σας θα φι ω
θεί από τον δικό του αποκωδικοποιητή τόνου). Η εξορισ ού ρύθ ιση είναι OFF.
Για να ρυθ ίσετε τη λειτουργία BCLO ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα :
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου πί του επιλογέα, έτσι ώστε
να επιλέξετε το

ενού [18] ΤΟΤ.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ των OFF /ΟΝ (η εξορισ ού ρύθ ιση
είναι OFF).
4.

Για αποθήκευση της ρύθ ισης πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Για επιστροφή σε VFO/Μνή ης πιέστε το
[MENU/LOCK] ή το [PTT].

18

ΠΡΟΧ ΡΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (συνέχεια)
Σάρωση του κατά προτεραιότητα καναλιού (Priority Channel Scan)
1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU/LOCK] και στη συνέχεια περιστρέψτε το κου
πί του επιλογέα, έτσι ώστε να επιλέξετε το

ενού [19] PRI.

2. Στη συνέχεια για να πείτε στις ρυθ ίσεις του πιέστε το πλήκτρο [U/V].
3. Στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε εταξύ ON ή OFF.
4. Για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία πιέστε κάποιο από τα [MODE] ή
[PTT].
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ (Κανάλια Μνή&ης 01 99)
Αποθηκεύστε ένα οποιοδήποτε κανάλι

νή ης ακολουθώντας τα παρακάτω βή ατα :

Επιλέξτε τη συχνότητα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη νή η στο VFO. Ρυθ ίστε επίσης τους
σχετικούς υπότονους εκπο πής/λήψης καθώς επίσης φορά και συχνότητα ετατόπισης (αν πρόκει
ται για νή η επαναλήπτη).
Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [F/ALERT] και στη συνέχεια το πλήκτρο [U/V]. Στο επάνω αρι
στερό έρος της οθόνης αναβοσβήνουν οι αριθ οί καναλιών 01 99 (προσοχή
ποια ήδη προγρα

η διαγράψετε κά

ατισ ένη νή η). Επιλέξτε τον αριθ ό νή ης ου θέλετε περιστρέφοντας τον

επιλογέα.
Πιέστε το πλήκτρο [U/V] για να αποθηκεύσετε συχνότητα και ρυθ ίσεις στην επιλεγ ένη νή η.
Επαναλάβατε τα παραπάνω για να προγρα

ατίσετε και άλλα κανάλια

νή ης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία συναγερ ού κρατήστε πατη ένο το πλήκτρο [F/ALERT] για 1/2 δευ
τερόλεπτο περίπου ώστε να αρχίσει να ηχεί ο ήχος συναγερ ού τόσο από το εγάφωνο του πο ποδέκτη
όσο και

έσω της τρέχουσας συχνότητας λειτουργίας. Για να στα ατήσει ο συναγερ ό πιέστε το πλή

κτρο [PTT].

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑ ΙΟΦ ΝΟΥ
Το ERMIS 2 έχει ενσω ατω ένο ένα δέκτη FM (87.00 ~ 108.00 ΜHz και βή α 100KHz) για να τον ενερ
γοποιήσετε ακολουθήστε τα παρακάτω βή ατα :
Κρατήστε πατη ένο το πλαϊνό κόκκινο πλήκτρο [LAMP/FM] για να ενεργοποιηθεί ο δέκτης FM.
Για αλλαγή συχνότητας περιστρέψτε τον επιλογέα.
Για να βγείτε από τη λειτουργία του δέκτη και να επιστρέψετε στη κανονική λειτουργία του πο ποδέκτη ξα
ναπατήστε πάλι το πλήκτρο [LAMP/FM].
Για εναλλαγή εταξύ κανονικής λειτουργίας του δέκτη και νή ης κρατήστε για λίγο πατη ένο το πλήκτρο
[U/V].

Για να αποθηκεύσετε ένα σταθ&ό FM σε &ια από τις 15 διαθέσι&ες &νή&ες του δέκτη ακολου
θήστε τα παρακάτω βή&ατα :
1.

Ενόσω βρίσκεστε στη λειτουργία συχνότητας επιλέξτε το σταθ ό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

2.

Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [U/V]. Στο επάνω έρος της οθόνης αναβοσβήνουν οι αριθ οί
νη ών του δέκτη (01 15). Επιλέξτε ια νή η περιστρέφοντας τον επιλογέα.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑ ΙΟΦ ΝΟΥ (συνέχεια)
3.

Για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας πιέστε το πλήκτρο [U/V]

έχρι να ακουστεί ένα πιπ.

Όταν είναι ενεργοποιη ένος ο δέκτης προτεραιότητα έχει η επικοινωνία στη πάντα των VHF ή UHF.
Αυτό πρακτικά ση αίνει ότι όταν ληφθεί ένα σή α, ο πο ποδέκτης αφήνει τη λειτουργία του δέκτη και
επιστρέφει στη λήψη του σή ατος στη

πάντα λειτουργίας (VHF ή UHF).

ΣΑΡ ΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ Τ Ν FM
Όταν είναι ενεργοποιη ένος ο δέκτης των FM

πορείτε να κάνετε σάρωση όλης της πάντας πιέζοντας

πρώτα το πλήκτρο [F/ALERT] και στη συνέχεια το [MENU/LOCK]. Περιστρέψτε προς τα δεξιά ή προς
τα αριστερά τον επιλογέα για να σαρώσετε τη

πάντα από το χα ηλό προς το υψηλό τ ή α της ή αντί

στροφα. Για να βγείτε από τη σάρωση πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Αντι&ετώπιση Βλαβών
Πρόβλη α

Λύση /Συ βουλή

1εν τροφοδοτείται ο πο ποδέκτης

Η παταρία έχει αδειάσει. Επαναφορτίστε ή αλλάξ
τε παταρία.
Η παταρία έχει τοποθετηθεί λάθος. Αφαιρέστε την
και τοποθετήστε την ξανά ε τον σωστό τρόπο.

Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής
ικραίνει, ακό α και αν η παταρία
φορτιστεί πλήρως.

Η παταρία έχει φτάσει στο τέλος της λειτουργίας
της. Αντικαταστήστε την ε ια καινούργια

1εν πορείτε να επικοινωνήσετε ε
άλλους πο ποδέκτες της ίδιας ο ά
δας.

Ελέγξτε αν οι υπότονοι CTCSS ή οι ψηφιακοί κω
δικοί DCS έχουν εισαχθεί σωστά.

1εν πορεί να υπάρξει επικοινωνία ε
κάποια άλλη ο άδα.

Απενεργοποιήστε τους υπότονους CTCSS ή τους
ψηφιακούς κωδικούς DCS και ξαναπροσπαθήστε.
Ζητήστε από την άλλη ο άδα να σας κοινοποιήσει
τους υπότονους CTCSS ή τους ψηφιακούς κωδι
κούς που χρησι οποιεί.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιοχή Κάλυψης

VHF(136 174 MHz) UHF (400 470 MHz)

Αριθ ός Καναλιών Μνή ης

99 +1

Απόσταση εταξύ των καναλιών

12.5/25 KHz

Τάση Λειτουργίας

3.7 VDC

Βή ατα Συντονισ ού

5/6.25/10/12.5/25 kHz

Χωρητικότητα Μπαταρίας

1500 mAh

1ιάρκεια Μπαταρίας (κύκλος 5 5 90)

Περίπου 8 ώρες

Σταθερότητα Συχνότητας

2.5ppm( 20oC ~ 60oC)

Θερ οκρασία Λειτουργίας

30οC ~ +60oC

Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας

50e

1ιαστάσεις

47mmX81mmX23mm

Ισχύς Εξόδου

2W

Βάρος

Περίπου 130g

Τύπος 1ια όρφωσης

F3E

Θόρυβος FM

45dB (WIDE) / 42dB (NARROW)

Ρεύ α Εκπο πής

≤1.4Α

Απόρριψη Παρασιτικών Εκπο πών

>= 60dB

Ευαισθησία (12dB SINAD)

0.2uV

Ακουστική ισχύς εξόδου @ 8e

500 mW

Κατανάλωση ρεύ ατος κατά τη λήψη

≤400mA

Κατανάλωση ρεύ ατος σε ανα ονή

≤75mA

Ο ERMIS 2 UV X4 είναι πο&ποδέκτης που προορίζεται για χρήση
στην Ελλάδα και για την χρήση του απαιτείται άδεια.
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