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Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Midland! Ο Midland G5 C είναι ένας φορητός 
πομποδέκτης ελεύθερης χρήσης σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες, προτείνουμε να ελέγξετε το πίνακα των 
“περιορισμών στη χρήση”.

Συνδυάζοντας την τελευταία τεχνολογία στις ραδιοεπικοινωνίες μαζί με ένα 
ανθεκτικό πλαίσιο, ο Midland G5 C αποτελεί την ιδανική και αποτελεσματική λύση 
για τους επαγγελματίες που θέλουν να μείνουν σε επαφή με τους συναδέλφους τους 
(εργοτάξια, κτίρια, ξενοδοχεία, εμπορικές εκθέσεις) ή με αυτούς που χρησιμοποιούν 
τον πομποδέκτη για ψυχαγωγία που θέλουν μόνο να κρατάνε επαφή με τους φίλους 
και την οικογένεια.
Το γερό πλαίσιό και το απλό σχέδιο του τον καθιστούν ιδανικό για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• 2 πομποδέκτες MIDLAND G5C
• 6 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου ΑΑΑ 800mAh
• 2 κλιπ ζώνης
• 2 επιτοίχιοι φορτιστές
• Έγχειρίδιο χρήσης

Καλυψη / εμβελεια
Η μέγιστη εμβέλεια εξαρτάται από την μορφολογία του εδάφους και επιτυγχάνεται 
κατά την επικοινωνία σε ανοιχτό χώρο χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια.
Η εμβέλεια περιορίζεται όταν παρεμβάλλονται κτίρια, δέντρα και κάθε είδους 
εμπόδια.Μέσα σε αυτοκίνητο ή μεταλλική κατασκευή η εμβέλεια μπορεί να 
μειωθεί αισθητά.
Κανονικά η κάλυψη στην πόλη, με κτίρια ή άλλου είδους εμπόδια είναι περίπου 1 
με 2 χλμ. Στους ανοιχτούς χώρους αλλά με εμπόδια όπως δέντρα, φυλλωσιές ή 
σπίτια η μέγιστη εμβέλεια είναι περίπου 4-6 χλμ. Στους ανοιχτούς χώρους, χωρίς 
εμπόδια και μέσα στο οπτικό πεδίο, όπως παραδείγματος χάριν στο βουνό, η 
κάλυψη μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 12 χλμ.
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Περιγραφη των σημειων ελεγχου και των 
λειτουργιων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ο Midland G5 C σας κρατά ενημερωμένους συνεχώς για τη λειτουργική 
κατάσταση του μέσω της οθόνης υγρών κρυστάλλων LCD. Τα σύμβολα και οι 
αντίστοιχες παράμετροί τους που μπορούν να εμφανιστούν, σύμφωνα με τη 
λειτουργική κατάσταση της συσκευής, περιγράφονται ως εξής:

TX Έμφανίζεται ενώ εκπέμπετε (πατημένο το πλήκτρο PTT )

RX Σημαίνει ότι ο πομποδέκτης δέχεται ένα σήμα

 Υποδεικνύει το κανάλι σε χρήση

 Υποδεικνύει τον επιλεγμένο υπότονο (1 από 38)

VOX Υποδεικνύει εάν η λειτουργία VOX είναι ενεργή 

 Υποδεικνύει το επίπεδο στάθμης της μπαταρίας

 Υποδεικνύει εάν η λειτουργία Out of Range είναι ενεργή

 Υποδεικνύει εάν η λειτουργία Baby sitting είναι ενεργή
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Περιγραφη των σημειων ελεγχου
Ανατρέξτε σε αυτή την εικόνα για να αναγνωρίσετε τα διάφορα μέρη της 
συσκευής.
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6 7

4 8
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1. ΚΕΡΑΙA
2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ εδώ βρίσκεται το μεγάφωνο.
3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ εδώ βρίσκεται το μικρόφωνο.
4. ΠΛΗΚΤΡΟ PTT (Push to Talk) Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εκπέμψετε.
5. ▲▼ πλήκτρα κύλισης για αλλαγή ρυθμίσεων
6. /  - Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 

λειτουργία Out of range. Έάν το κρατήσετε πιεσμένο για περίπου 5 
δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται το κλείδωμα πληκτρολογίου.

7. MODE/  - Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπείτε στο menu του 
πομποδέκτη. Έάν το κρατήσετε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα 
απενεργοποιήσετε τον πομποδέκτη.

8. ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ/ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ/ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 
Έπιτρέπει την σύνδεση με εξωτερικές συσκευές όπως κεφαλακουστικά, 
μικρόφωνα, φορτιστή.
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Περιγραφη λειτουργιων

Ενεργοποιηση/απενεργοποιηση του πομποδεκτη
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα.
Ο πομποδέκτης εκπέμπει 3 διαφορετικούς τόνους beep (μπορείτε να τους 
απενεργοποιήσετε αν επιθυμείτε). Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα μήνυμα 
αυτοελέγχου που διαρκεί 1  δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το 
τελευταία επιλεγμένο κανάλι.

Ρυθμιση εντασης φωνης
Έπιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης της φωνής μέσω των πλήκτρων ▲▼.

Επιλογη καναλιου
Πατήστε το πλήκτρο MODE. Ο αριθμός του καναλιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει
στην οθόνη.
Στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι μέσω των πλήκτρων ▲▼ . Για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε για 
περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Κανάλι Συχνότητα RX/TX (MHz) Κανάλι Συχνότητα RX/TX (MHz)

01 446.00625 05 446.05625

02 446.01875 06 446.06875

03 446.03125 07 446.08125

04 446.04375 08 446.09375

Η αντιστοιχία των προ-προγραμματισμένων καναλιών έχει ως εξής:

Κανάλι Κανάλι και CTCSS υπότονοι

09 αντιστοιχεί στο κανάλι 01 16

10 αντιστοιχεί στο κανάλι 02 16

11 αντιστοιχεί στο κανάλι 03 16

12 αντιστοιχεί στο κανάλι 04 16

13 αντιστοιχεί στο κανάλι 05 16

14 αντιστοιχεί στο κανάλι 06 16

15 αντιστοιχεί στο κανάλι 07 16

16 αντιστοιχεί στο κανάλι 08 16
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17 αντιστοιχεί στο κανάλι 01 31

18 αντιστοιχεί στο κανάλι 03 31

19 αντιστοιχεί στο κανάλι 05 31

20 αντιστοιχεί στο κανάλι 07 31

21 αντιστοιχεί στο κανάλι 02 31

22 αντιστοιχεί στο κανάλι 04 31

23 αντιστοιχεί στο κανάλι 06 31

24 αντιστοιχεί στο κανάλι 08 31

Για εμφάνιση καναλιού/ υπότονου
Για να εμφανιστεί προς στιγμήν το κανάλι PMR446 και ο υπότονος που 
χρησιμοποιείται στα προ-προγραμματισμένα κανάλια, πηγαίνετε στο επιθυμητό 
κανάλι (από 9p έως 24p) και  κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα ▲▼ για 5 
δευτερόλεπτα.

Εκπομπη και ληψη
Για να επικοινωνήσετε, όλοι οι πομποδέκτες στην ομάδα σας πρέπει να τεθούν 
στην ίδια ζώνη συχνότητας και στο ίδιο κανάλι.
Για να εκπέμψετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT και μιλήστε στο 
μικρόφωνο . Το εικονίδιο “TX” θα εμφανιστεί σταθερά στην LCD οθόνη ενόσω 
εκπέμπετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό 
αξεσουάρ H/F ή ένα μικρομεγάφωνο χειρός, πιέζοντας και κρατώντας πατημένο 
το πλήκτρο PTT στο πλάι του μικροφώνου. 
Για να λάβετε μια ΚΛΗΣΗ, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT. Το εικονίδιο “RX” θα 
εμφανιστεί στην οθόνη όταν ο πομποδέκτης λαμβάνει μια εκπομπή.

Φιμωση θορυβου υποβαθρου (squelch).
Ο πομποδέκτης Midland G5 C διαθέτει συνεχώς ενεργό αυτόματο κύκλωμα 
φίμωσης θορύβου, με αποτέλεσμα να μην ενοχλήστε από τα ασθενή σήματα και 
τον θόρυβο υποβάθρου στα ελεύθερα κανάλια.

Λειτουργια Monitor
Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE και /  για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία squelch αλλά και να επιτρέψετε τη λήψη των αδύναμων σημάτων.

Κλειδωμα πληκτρων
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για πάνω από 5 δευτερόλεπτα και η λειτουργία 
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θα ενεργοποιηθεί. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “Lc on”.
Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα /  επαναλάβετε τη διαδικασία. Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “Lc of”.

Υποτονοι CTCSS
Οι τόνοι CTCSS είναι κώδικες που μπορούν να προστεθούν στα κανάλια για 
τη δημιουργία νέων ιδιωτικών. Για κάθε κανάλι μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 38 
CTCSS υπότονους. Η προσθήκη αυτών των κωδίκων μπορεί να γίνει στα κύρια 
κανάλια PMR (από 01 έως 8).
Τα προ-προγραμματισμένα κανάλια από 09 έως 24 δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν.
Για να επιλέξετε έναν υπότονο για το τρέχον κανάλι, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο
MODE, κατόπιν με τα κουμπιά κύλισης ▲▼ επιλέξτε τον επιθυμητό υπότονο.
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πιέστε το κουμπί του PTT ή περιμένετε 5 
δευτερόλεπτα. Ο επιλεγμένος υπότονος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CTCSS, επιλέξτε τον υπότονο και πιέστε έπειτα 
το πλήκτρο MODE έως ότου να αρχίσει να αναβοσβήνει ο υπότονος CTCSS στην 
οθόνη. Έπιλέξτε έπειτα “off” χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ▲▼.
Για να επιβεβαιώσετε, πιέστε το PTT.

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με άλλους πομποδέκτες, πρέπει να τεθούν 
στις ίδιες επιλογές καναλιού και υπότονου.
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Πινακας Υποτονων CTCSS

Αριθμός Συχνότητα τόνου Hz Αριθμός Συχνότητα τόνου Hz

01 67.0 20 131.8

02 71.9 21 136.5

03 74.4 22 141.3

04 77.0 23 146.2

05 79.7 24 151.4

06 82.5 25 156.7

07 85.4 26 162.2

08 88.5 27 167.9

09 91.5 28 173.8

10 94.8 29 179.9

11 97.4 30 186.2

12 100.0 31 192.8

13 103.5 32 203.5

14 107.2 33 210.7

15 110.9 34 218.1

16 114.8 35 225.7

17 118.8 36 233.6

18 123.0 37 241.8

19 127.3 38 250.3

Αριθμός
Συχνότητα τόνου 
Hz

Αριθμός
Συχνότητα τόνου 
Hz

Αριθμός
Συχνότητα τόνου 
Hz
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VOX: hands-free εκπομπή
Ο πομποδέκτης σας έχει 4 επίπεδα VOX (off, 1, 2, 3, και 4). Αυτή η λειτουργία 
επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιήσει την επικοινωνία χωρίς να πιέζει το 
πλήκτρο PTT. Πρέπει μόνο να μιλήσετε και η επικοινωνία ενεργοποιείται. 
Μπορείτε να θέσετε το VOX σε 3 επίπεδα, με ή χωρίς αξεσουάρ.
Το τέταρτο επίπεδο ενεργοποιεί το VOX με λειτουργία Talkback: όταν μια από τις 
δύο συσκευές εκπέμπει για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, το VOX Talkback 
σταματά τη μετάδοση για 10 δευτερόλεπτα δίνοντας την ευκαιρία στον άλλο 
χρήστη να μιλήσει.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο VOX, πιέστε το πλήκτρο MODE, έως ότου εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη “Vo of” και το εικονίδιο “VOX” αναβοσβήνει στην πάνω 
πλευρά της.
Μετά από αυτό, με τα πλήκτρα κύλισης ▲▼, επιλέξτε “1”, “2”, “3” ή “4”. Για να  
επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, ακολουθήστε τα προηγούμενα 
βήματα, αλλά επιλέξτε “oF” και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο PTT για να 
επιβεβαιώσετε.

Τονοι πληκτρων
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να παράγεται ένας τόνος ηχητικών σημάτων κάθε 
φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο.
Έάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο MODE 
έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “bp on” κατόπιν επιλέξτε μέσω των 
πλήκτρων κύλισης ▲▼ την ένδειξη “bp of”.
Για να επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Κατά 
αυτόν τον τρόπο, όλα τα beep και οι τόνοι είναι εκτός λειτουργίας. 
Για να επανενεργοποιήσετε αυτή η λειτουργία, επαναλάβετε τη η διαδικασία 
επιλέγοντας “bp on” χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ▲▼ και επιβεβαιώστε 
πιέζοντας το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.

ROGER BEEP: τόνος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης εκπομπής
Όταν απελευθερώνετε το πλήκτρο PTT (δηλαδή όταν ολοκληρώνετε την εκπομπή) 
ο πομποδέκτης εκπέμπει ένα τόνο επιβεβαίωσης (beep) ενημερώνοντας τους 
υπόλοιπους χρήστες ότι η εκπομπή σας ολοκληρώθηκε και είναι πλέον ελεύθεροι 
να εκπέμψουν εκείνοι.

Για να ενεργοποιήσετε το Roger Beep :
Πατήστε το πλήκτρο MODE έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη “rb of”.
Έπιλέξτε “rb on” μέσω των πλήκτρων κύλισης ▲▼.
Πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.
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Το Roger Beep είναι τώρα ενεργοποιημένο
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλάβετε τη διαδικασία επιλέγοντας 
“rb of”.

Επιλογη κλησης κινδυνου (CALL)
Ο Midland G5 C επιτρέπει να σταλεί μια ΚΛΗΣΗ κινδύνου σε όλους τους χρήστες 
του ίδιου καναλιού.
Για κάνετε κλήση, πιέστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο PTT. Στην οθόνη 
εμφανίζεται το εικονίδιο “TX” και ένας τόνος επιβεβαίωσης μπορεί να ακουστεί 
από το μεγάφωνό σας.
Ο Midland G5 C έχει 3 επιλέξιμα σήματα (of, 1, 2 και 3).
Για να επιλέξετε, πιέστε το πλήκτρο MODE έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το 
εικονίδιο “CA” με τον τρέχοντα αριθμό κλήσης κινδύνου.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης ▲▼ για να κάνετε επιλογή κλήσης, ο 
πομποδέκτης θα εκπέμψει έναν αντίστοιχο τόνο για κάθε επιλογή.
Σημειώστε ότι όλο αυτό είναι δυνατό μόνο εάν ο πομποδέκτης είναι ρυθμισμένος 
στην επιλογή “Bp on”. 
Για να επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.
Για να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία 
επιλέγοντας “Ca of”.

Λειτουργια Dual Watch
Η λειτουργία DUAL WATCH επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν, 2 
επιλεγμένα κανάλια ταυτόχρονα για ανίχνευση οποιασδήποτε δραστηριότητας.
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία DUAL WATCH, πιέστε το πλήκτρο MODE 
έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “of- TX/RX”.
Έπιλέξτε το δεύτερο κανάλι με τα πλήκτρα κύλισης ▲▼. Για να επιλέξετε έναν 
υπότονο για το δεύτερο κανάλι πιέστε το πλήκτρο MODE μιά φορά, και έπειτα 
επιλέξτε τον επιθυμητό υπότονο με τα πλήκτρα κύλισης ▲▼ 
Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. 
Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία , απλά πιέστε το πλήκτρο MODE μια 
φορά.
Όταν ο πομποδέκτης θα λάβει ένα σήμα σε ένα από τα δύο κανάλια που έχουν 
επιλεγεί, η λειτουργία DUAL WATCH θα σταματήσει προσωρινά, επιτρέποντας την 
εκπομπή και την λήψη του ενεργού σήματος στο κανάλι λειτουργίας.
Ο Midland G5 C θα μείνει στο ενεργό κανάλι εφ’ όσον το σήμα είναι ενεργό και 
θα επαναλάβει την σάρωση 5 δευτερόλεπτα αφότου δεν υπάρχει ανίχνευση 
σήματος.
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Λειτουργια Out of range
Ο Midland G5 C διαθέτει λειτουργία “out of range” (εκτός εμβέλειας): με αυτή τη 
λειτουργία μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη κάποιων μονάδων εντός της 
εμβέλειάς σας.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας Out of 
Range.

Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση της λειτουργίας Out of Range:
Λειτουργία αυτόματου ελέγχου out of range (εκτός εμβέλειας)
Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι στην οθόνη να εμφανιστούν οι ενδείξεις ‘’OU of”, 
έπειτα επιλέξτε ”OU AU” (λειτουργία αυτόματου ελέγχου) με τα πλήκτρα ▲▼.
Έπιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 
δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο  
Με αυτή την ρύθμιση ένα ζευγάρι G5 C εκπέμπει κάθε 60 δευτερόλεπτα έναν 
κωδικό ελέγχου δεδομένων. Από την στιγμή που θα χαθεί η επαφή μεταξύ των 
δύο συσκευών και ένας  σταθμός δε λαμβάνει συνεχόμενα δύο φορές αυτό τον 
κωδικό ελέγχου δεδομένων, αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη το εικονίδιο 
“OU no” και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα beep.

Λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου out of range (εκτός εμβέλειας)
Πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι στην οθόνη να εμφανιστούν οι ενδείξεις ‘’OU of” 
, έπειτα επιλέξτε ”OU PB” (λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου) με τα πλήκτρα ▲▼.
Έπιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 
δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο  
Για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητα μια κλήση, πιέστε το πλήκτρο / .
Αν ο πομποδέκτης που καλείτε είναι εντός εμβέλειας, θα ακούσετε έναν τόνο 
μπιπ.

Σημείωση: ένας πομποδέκτης σε κατάσταση λήψης θα απαντήσει αυτόματα 
στην κλήση σας ακόμη κι αν δεν έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία αυτόματου 
Out of Range.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο MODE μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “OU AU” ή “OU PB”. Έπιλέξτε την επιλογή “OU 
of” (απενεργοποίηση) με τα πλήκτρα ▲▼.
Έπιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.

! Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη 
η λειτουργία Dual Watch.
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Καναλια Baby Sitter
Το Midland G5 C είναι εφοδιασμένο με τη λειτουργία “Baby Sitter”.
Πιέστε το πλήκτρο MODE αρκετές φορές, μέχρι η οθόνη να εμφανίσει την 
ένδειξη “Bp of”.
Έπιλέξτε με τα πλήκτρα κύλισης ▲▼ τη λειτουργία “μωρό (baby)” “b” ή “γονείς 
(sitter)” “p”.
Για να επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο PTT ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Η 
οθόνη θα εμφανίσει την επιλεγμένη λειτουργία και το εικονίδιο .
Τα κανάλια baby “b” (από b1 έως b9), διαθέτουν εργοστασιακά ενεργοποιημένη 
τη VOX με Talkback λειτουργία.
Όταν ο πομποδέκτης τεθεί σε κάποιο κανάλι baby, θα πρέπει να τοποθετηθεί 
κοντά στο μωρό ενώ ο πομποδέκτης για να ακούτε το μωρό, θα πρέπει να 
ρυθμιστεί στο κανάλια sitter “p” (από p1 έως p9).
Αυτή η συσκευή διαθέτει εργοστασιακά ενεργοποιημένη,  τη λειτουργία Out of 
Range.
Στα κανάλια baby, μπορείτε να θέσετε τη λειτουργία Χειροκίνητου Out of Range 
και τα επίπεδα VOX. Έπιπροσθέτως, στα κανάλια sitter μπορείτε επίσης να θέσετε 
τη λειτουργία Αυτόματου Out of Range.
Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να τεθούν με τη χρήση του πλήκτρου MODE.
Προκειμένου να έχετε την λειτουργία baby sitter κατάλληλα και σωστά 
ενεργοποιημένη, οι 2 πομποδέκτες θα πρέπει να λειτουργούν στην ίδια 
συχνότητα (ίδιο κανάλι και ίδιο CTCSS υπότονο, βλέπε τον παρακάτω πίνακα).

Για παράδειγμα: αν ο πομποδέκτης που θα τοποθετηθεί κοντά στο μωρό είναι 
ρυθμισμένος στο κανάλι b1, ο άλλος πομποδέκτης για να ακούει το μωρό, θα πρέπει 
να τεθεί στο κανάλι p1.

Για να εμφανιστεί για μικρό χρονικό διάστημα το κανάλι PMR446 και ο υπότονος 
που χρησιμοποιείται, πηγαίνετε στο επιθυμητό κανάλι και κρατήστε πατημένα τα 
πλήκτρα ▲▼ για 5 δευτερόλεπτα.
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Η θηκη της μπαταριας και το κλιπ ζωνης

Τοποθέτηση και αφαίρεση του κλιπ ζώνης
Με το κλίπ ζώνης μπορείτε εύκολα να στερεώσετε τον πομποδέκτη σας στην 
ζώνη σας.
Το κλιπ εντούτοις, πρέπει να αφαιρεθεί ούτως ώστε να τοποθετήσετε ή να 
αλλάξετε τις μπαταρίες.
Για να αφαιρέσετε το κλιπ της ζώνης, ακολουθήστε τις ενδείξεις στην Έικόνα 1. 
Για να επανατοποθετήσετε το κλίπ στην συσκευή, σύρετε το πάνω στην υποδοχή 
του στην πλάτη του πομποδέκτη μέχρι να ακουστεί ένα κλίκ

Εγκατάσταση της μπαταρίας
1. Αφαιρέστε το κλίπ ζώνης και το καπάκι της μπαταρίας.

2. Έισαγάγετε τις αλκαλικές μπαταρίες AAA στην θήκη της μπαταρίας

3. Έπανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης και στερεώστε το κλιπ ζώνης.

1 2
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Επαναφορτιση της μπαταριας και 
εξοικονομηση ισχυος
Η λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης μέχρι 
και 50%. Αν δεν ληφθεί κανένα σήμα για πάνω από 7 δευτερόλεπτα η συσκευή 
τίθεται αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ισχύος .
Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία χρειάζεται να τοποθετήσετε το βύσμα 
του επιτοίχιου αντάπτορα φόρτισης σε μια υποδοχή ρεύματος 220 V AC και να 
εισάγετε το αντίστοιχο βύσμα του αντάπτορα στην υποδοχή φόρτισης του G5 C
Ο χρόνος πλήρους φόρτισης είναι 10-12 ώρες.
Για να επιτύχετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σας προτείνουμε να 
φορτίζετε την μπαταρία ενόσω ο G5 C είναι απενεργοποιημένος και έχοντας 
ανάψει το εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
Όταν οι μπαταρίες έχουν σχεδόν αποφορτιστεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί το 
εικονίδιο “bt lo” .

Προειδοποιησεις
!  Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες! Η φόρτιση δεν σταματάει αυτόματα 

όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως. Επομένως, μην ξεχνάτε να 
απομακρύνετε τον πομποδέκτη από τον φορτιστή μόλις φορτιστού νοι 
μπαταρίες, αλλιώς μπορεί να βλάψετε τον πομποδέκτη και τις μπαταρίες.

!  Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης σας περιέχει 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NI-MH ή το παρεχόμενο pack μπαταριών!  
Οι αλκαλικές μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται . Αν οι μπαταρίες δεν είναι 
κατάλληλες για φόρτιση μπορεί να παρουσιάσουν διαρροές, να εκραγούν 
ή και να αναφλεχθούν!

!  Η χρήση ενός φορτιστή διαφορετικού από τον ενδεδειγμένο μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη 
σωματική ακεραιότητα του χρήστη. Ωστόσο προτείνουμε τη χρήση του 
περιεχόμενου επιτοίχιου φορτιστή S0006MV1200020.

!  Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά ή μην τις τοποθετείτε κοντά σε πηγές 
θερμότητας διότι μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν ακόμα και 
τραυματισμό. Απαλλαγείτε από τις παλιές μπαταρίες, με τις διαδικασίες 
που επιβάλλει η νομοθεσία.

!  Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες 
διαφορετικών τύπων ή μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί με 
διαφορετικούς τρόπους.
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Φαινομενο μνημης στις 
επαναφορτιζομενες μπαταριες
Οι επαναφορτιζόμενες NiMH (Nickel-Metal-Hydrate) μπαταρίες επηρεάζονται 
από το “φαινόμενο μνήμης”. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με μια δραστική μείωση 
της αυτονομίας και προκαλείται από λανθασμένη φόρτιση των μπαταριών, π.χ. αν 
συνήθως τις φορτίζετε πριν αποφορτιστούν πλήρως ή/ και αν δεν τις φορτίζετε 
πλήρως.

Για να αποφύγετε το φαινόμενο μνήμης:
• Όσο είναι δυνατόν, επαναφορτίστε τις μπαταρίες μόνο όταν έχουν 

αποφορτιστεί πλήρως (μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί από μόνη της 
κατά τη διάρκεια φυσιολογικής χρήσης).

• Μην αποσυνδέετε το φορτιστή μπαταριών πριν από το χρόνο που 
υποδεικνύεται για μια πλήρη φόρτιση.

• Να αποφορτίζετε και να φορτίζετε τις μπαταρίες σας πλήρως τουλάχιστον 
δύο φορές το μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη λύση για να αποφύγετε το «φαινόμενο μνήμης» 
είναι να έχετε δύο σετ μπαταριών : ένα που θα χρησιμοποιείτε και ένα ως 
ανταλλακτικό.
Το φαινόμενο μνήμης μπορεί να εξαλειφτεί εύκολα αποφορτίζοντας / 
φορτίζοντας εντελώς τις μπαταρίες 3 ή 4 φορές.
Δεν πρέπει να συγχέετε την επίδραση του φαινομένου μνήμης με την φυσιολογική 
ζωή της μπαταρίας η οποία είναι κατά μέσο όρο 300-400 κύκλοι φόρτισης / 
αποφόρτισης.
Έίναι απόλυτα φυσιολογικό να μειωθεί η αυτονομία των μπαταριών όταν 
αυτές πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Σε αυτήν την περίπτωση, 
αντικαταστήστε το σετ μπαταριών με ένα καινούριο.

Ενδειξη σταθμης μπαταριας
Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας χάρη στο εικονίδιο  πάνω 
δεξιά στην οθόνη.
Όσο πιο πολλές οι στήλες στο εικονίδιο τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ισχύς 
της μπαταρίας. Όταν η στάθμη έχει πέσει σε χαμηλό επίπεδο, το εικονίδιο της 
στάθμης μπαταρίας“bt lo”  θα αναβοσβήνει στην οθόνη, υποδεικνύοντας 
ότι οι μπαταρίες σας χρειάζονται αντικατάσταση ή φόρτιση εάν χρησιμοποιείτε 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
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Συμβουλες για χρηση και φροντιδα
! Χρησιμοποιείστε κάποιο μαλακό νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε τον 

πομποδέκτη. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλυτικά.

! Μη βρέχετε τον πομποδέκτη.

! Απενεργοποιείστε τον πομποδέκτη και αφαιρέστε τις μπαταρίες σε 
περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης χωρίς χρήση.

Προειδοποιησεις
!ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ!
Τα μεγάλης ακρίβειας μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη της απαιτούν εμπειρία και 
ειδικό εξοπλισμό. Για τον ίδιο λόγο, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να συντονίσετε 
εσωτερικά τη συσκευή αφού έχει ήδη συντονιστεί για να έχει τη βέλτιστη 
απόδοση. 
Κάθε επέμβαση μη αρμοδίου, θέτει τον πομποδέκτη εκτός εγγύησης.
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Πινακας επιλυσης προβληματων
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Δεν ενεργοποιείται 
ο πομποδέκτης.

Οι μπαταρίες έχουν 
αποφορτιστεί και/ ή δεν 
έχουν τοποθετηθεί
σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι 
οι μπαταρίες είναι 
φορτισμένες και 
τοποθετημένες
σωστά.

Ο πομποδέκτης 
απενεργοποιείται
αφού έχει 
ενεργοποιηθεί 
μέσα σε
μικρό διάστημα.

Αποφορτισμένες 
μπαταρίες

Έπαναφορτίστε τις 
μπαταρίες ή αλλάξτε τις.

Η μπαταρία δεν 
φορτίζει.

Ο φορτιστής και η 
μπαταρία δεν είναι 
συνδεμένοι και/ ή δεν 
έχουν
τοποθετηθεί σωστά.

Έλέγξτε τις επαφές 
του φορτιστή και της 
μπαταρίας και βεβαιωθείτε 
ότι είναι τοποθετημένες 
σωστά.

Ο πομποδέκτης 
ενεργοποιείται 
αλλά
δεν λαμβάνει 
σήμα.

Η θέση του πομποδέκτη 
βρίσκεται κοντά σε σημείο 
παρεμβολών.

Μετακινηθείτε σε άλλη 
περιοχή.

Η ένταση της φωνής είναι 
πολύ χαμηλή.

Αυξήστε την ένταση της 
φωνής.

Λάθος επιλεγμένοι 
υπότονοι CTCSS

Έλέγξτε ότι έχετε επιλέξει 
τους ίδιους υποτόνους 
CTCSS με τους
συνομιλητές σας.

Δεν είναι δυνατή η 
επικοινωνία με
άλλους.

Έχει επιλεγεί λάθος κανάλι. Έπιλέξτε το ίδιο κανάλι με 
τους συνομιλητές σας.

Η θέση του πομποδέκτη 
βρίσκεται κοντά σε σημείο 
παρεμβολών.

Μετακινηθείτε σε άλλη 
περιοχή.

Λάθος επιλεγμένοι 
υπότονοι CTCSS

Έλέγξτε ότι έχετε επιλέξει 
τους ίδιους υποτόνους 
CTCSS με τους
συνομιλητές σας.
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Η επικοινωνία 
είναι 
διακεκομμένη ή
δεν είναι καθαρή.

Η απόσταση εκπομπής 
είναι μεγάλη και/ή 
υπάρχουν εμπόδια στην
κατεύθυνση του 
συνομιλητή.

Πλησιάστε τον συνομιλητή 
σας και/ή μετακινηθείτε σε 
μια περιοχή
χωρίς εμπόδια.

Ο π/δ σας είναι 
τοποθετημένος κοντά σε 
συσκευές που προκαλούν
παρεμβολές (τηλεόραση, 
κομπιούτερ κλπ).

Απομακρύνετε τον 
πομποδέκτη από τις 
συσκευές που προκαλούν
παρεμβολές.

Η λειτουργία VOX 
κατά λάθος
ενεργοποιεί την 
εκπομπή του
πομποδέκτη.

Η ευαισθησία είναι 
ρυθμισμένη σε υψηλό 
επίπεδο και/ ή υπάρχουν
δυνατοί 
περιβαλλοντολογικοί 
θόρυβοι.

Ρυθμίστε την ευαισθησία 
VOX σε χαμηλότερο 
επίπεδο.

Η λειτουργία VOX 
απαιτεί ομιλία με
δυνατή φωνή.

Η ευαισθησία είναι 
ρυθμισμένη σε χαμηλό 
επίπεδο.

Αν ο περιβαλλοντολογικός 
θόρυβος δεν είναι υψηλός, 
αυξήστε
το επίπεδο ευαισθησίας 
ή χρησιμοποιείστε ένα 
μικρόφωνο (δεν
συμπεριλαμβάνεται στην 
συσκευασία ).

Δυσλειτουργίες 
(εσφαλμένα 
σύμβολα
στην οθόνη, 
μπλοκάρισμα των
λειτουργιών κλπ).

Λάθος ρύθμιση που 
προκλήθηκε από 
πρόβλημα τροφοδοσίας.

Έπαναφορτίστε τις 
μπαταρίες ή αλλάξτε τις
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Τεχνικα χαρακτηριστικα
Κανάλια ............................................................................................................................................... 1~8 PMR
Δημιουργία συχνοτήτων ............................................................................................PLL synthesizer
Έμβέλεια συχνοτήτων .........................................................446.00625 - 446.09375MHz (PMR)
Διαυλοποίηση .................................................................................................................................. 12.5 KHz
Τροφοδοσία .................................................................3 x 1.2 V 800mAh (επαναφορτιζόμενες)
..... (μοντέλο: LR3, ΝιΜΗ επαναφορτιζόμενες, κατασκευασμένες από τη Midland )
! Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε αλκαλικέ ή μη επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες. Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης 
σας περιέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NI-MH ή το παρεχόμενο pack 
μπαταριών! 

! Οι αλκαλικές μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται . Αν οι μπαταρίες δεν είναι 
κατάλληλες για φόρτιση μπορεί να παρουσιάσουν διαρροές, να εκραγούν 
ή και να αναφλεχθούν!

Θερμοκρασία λειτουργίας ..................................................................................από -20° έως +55°
! κατά τη διάρκεια φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

είναι μικρότερη από 40ο C
Διαστάσεις (χωρίς κεραία) .......................................................................................... 51x31x99 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρίες) .....................................................................................................................80g
Κύκλος λειτουργίας (% σε 1 ώρα) .............. TX 5%, RX 5%, κατάσταση αναμονής 90%
Κατηγορία............................................................................................................................................................Β

Πομπός
Ισχύς εξόδου (ERP) ....................................................................................................................≤ 500 mW
Τύπος κυκλώματος ....................................................................................................................................FM
Καταστολή αρμονικών ................................................ Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ETSI
Παραμόρφωση ήχου ........................................................................................................................... ≤3%

Δέκτης
Έυαισθησία στα 20dB Sinad ............................................................................................... <-117dBm
Ισχύς ακουστικής εξόδου ..................................................................................300mW@10% THD
Σύνδεση για εξωτερικό μικρόφωνο και επαναφόρτιση .................2,5 mm jack stereo
Σύνδεση για εξωτερικό μεγάφωνο .............................................................. 3.5 mm jack mono
Παραμόρφωση ήχου ........................................................................................................................... ≤3%

Οι παραπάνω λειτουργίες και χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές; Χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί απευθείας βύσμα του pack φόρτισης AC/DC για την 
αποσύνδεση του πομποδέκτη από την πρίζα. Ο επιτραπέζιος φορτιστής θα πρέπει να τοποθετείται 
κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμος.
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Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη 
συσκευασία ή το εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποθέτονται στους 
κοινούς κάδους απορριμάτων αλλά να προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα 
αποκομιδής. Έκεί, τα διάφορα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά και τα ανακυκλούμενα υκλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος.
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