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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Τοποθέτηση / Αφαίρεση της κεραίας

A

B

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΕ

1. Για ενεργοποίηση, περιστρέψτε το διακόπτη
εντάσεως/on/off την κορυφή του ασυρμάτου
δεξιόστροφα (1).

Με την παρούσα, η Entel UK Limited

2. Ο ασύρματος θα εισέλθει σε λειτουργία
αναμονής. Το LED αναβοσβήνει κάθε 5
δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι ο ασύρματος
είναι έτοιμος για χρήση.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή
διεύθυνση: www.entel.co.uk/gr-red/HT644

3. Περιστρέψτε το διακόπτη εντάσεως (1) για να
επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης.
4. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα καναλιών (3),
βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό κανάλι.

1. Για την τοποθέτηση, ευθυγραμμίστε
προσεκτικά την κεραία με την υποδοχή.
Βιδώστε την κεραία (δεξιόστροφα (A),
προσέχοντας μην χαλάσετε το βύσμα)
μέχρι να στέκεται σταθερά με το λαστιχένιο
δακτυλίδι του εξαρτήματος να είναι μεταξύ της
κεραίας και της κορυφής του ασυρμάτου.
2. Για την αφαίρεση, ξεβιδώστε τη βίδα
(αριστερόστροφα). (B)

5. Όταν λαμβάνεται ένα έγκυρο σήμα, το LED θα
είναι σταθερά πράσινο και θα εκπέμπεται ήχος
από το ηχείο του ασυρμάτου ή το αξεσουάρ (αν
είναι συνδεδεμένο).

δηλώνει ότι ο πομποδέκτης HT644 είναι
σύμφωνος με την Οδηγία 2014/53/EU.

HT644
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς 5 Watt
Συχνότητα κάλυψης 156.000 έως 163.000MHz

6. Όταν τελειώσετε με τη λειτουργία του
ασυρμάτου, απενεργοποιήστε τον
περιστρέφοντας τον διακόπτη εντάσεως on/off
(1) μέχρι να «κάνει κλικ» και ο ασύρματος να
απενεργοποιηθεί.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της μπαταρίας

C

1. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 5 της ενότητας
«Ενεργοποίηση, λήψη και απενεργοποίηση».
2. Πριν τη μετάδοση, ελέγξτε το κανάλι και
βεβαιωθείτε πως είναι ελεύθερο.
3. Όταν λαμβάνετε ένα σήμα, περιμένετε μέχρι
να διακοπεί πριν ξεκινήσετε τη μετάδοση.
Ο ασύρματος δεν μπορεί να πραγματοποιεί
εκπομπή και λήψη ταυτόχρονα.

D
1. Για την τοποθέτηση, τοποθετήστε τα
γαντζάκια στο κάτω μέρος της μπαταρίας
στις αντίστοιχες υποδοχές πάνω στον
ασύρματο και πιέστε στο πάνω μέρος της
μπαταρίας για να κουμπώσει. Ασφαλίστε την
μπαταρία βιδώνοντας τη βίδα με το χέρι. (Μη
χρησιμοποιήσετε εργαλείο και μην σφίξετε
υπερβολικά). (C)
2. Για την αφαίρεση, ξεβιδώστε τη βίδα
ασφαλείας και τραβήξτε τη μπαταρία προς τα
έξω, από το πάνω μέρος. (D)

www.entel.co.uk

4. Πιέστε το πλήκτρο PTT (Push To Talk) (4) για να
ξεκινήσετε τη μετάδοση. Για την επιβεβαίωση
της μετάδοσης, το χρώμα του LED είναι
κόκκινο.
5. Για την καλύτερη ποιότητα ήχου, πρέπει να
ομιλείτε απευθείας προς το μικρόφωνο (10),
κρατώντας το σε απόσταση περίπου 4 cm από
το στόμα σας.
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6. Παρακαλώ προσέξτε: αν ομιλείτε προς την
κορυφή του ασυρμάτου ή έχοντάς τον μακριά
από το στόμα σας, θα μεταδίδετε ήχο κακής
ποιότητας.
7. Όταν η μετάδοση ολοκληρωθεί,
απελευθερώστε το πλήκτρο PTT.

Σχεδιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

V2.7

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

HT644
Το Entel HT644 είναι ένας επαγγελματικός βυθιζόμενος πομποδέκτης
χειρός ναυτιλίας IP68, ο οποίος λειτουργεί στη ζώνη καναλιών VHF
ναυτιλίας. Το HT644 διαθέτει 56 διεθνή ναυτικά κανάλια, 10 κανάλια καιρού
και 36 προγραμματιζόμενα εμπορικά και ιδιωτικά κανάλια.
Αυτός ο γρήγορος οδηγός παρέχει τις βασικές οδηγίες για το χειρισμό του
ασυρμάτου σας. Μία πλήρης έκδοση του οδηγού είναι διαθέσιμη για λήψη
από τον ιστότοπό μας, www.entel.co.uk
Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας, ενδέχεται ο ασύρματος να
έχει προσαρμοστεί από τον αντιπρόσωπο της Entel, από τον οποίο τον
προμηθευτήκατε. Αυτές οι λειτουργίες παρουσιάζονται σε έναν ξεχωριστό
οδηγό που σας παρέχει ο συγκεκριμένος αντιπρόσωπος.
ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
HT644

πομποδέκτης ναυτιλίας VHF

CNB750E

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion (ιόντων λιθίου)

CBH750

Κλιπ ζώνης με ελατήριο

CCAHT

Φορτιστής

CAT40

Κεραία υψηλής απόδοσης

CWCHT

Προσαρμογέας δικτύου

LY600

Κορδόνι για κρέμασμα

ASPACKCAHV3

Σετ βιδών & ροδελών απόστασης-σταθεροποίησης

ενεργοποιήσετε τον ασύρματο, περιστρέψτε δεξιόστροφα για να
αυξήσετε την ένταση.

3. Για να αφαιρέσετε ένα αξεσουάρ, ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας με το χέρι
γυρνώντας αριστερόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι κουμπώσατε το κάλυμμα
της υποδοχής του αξεσουάρ (ο ασύρματος δεν είναι αδιάβροχος αν η
υποδοχή είναι ακάλυπτη).

2. Πλήκτρο MEM: Αποθηκεύει ένα επιθυμητό κανάλι για σάρωση

LCD 7 ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Πλήκτρο SCAN: Ξεκινά/Σταματά τη σάρωση αποθηκευμένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Φόρτιση μπαταρίας

καναλιών

Πλήκτρο WX: Επαναφέρει αμέσως τα κανάλια καιρού

1. Συνδέστε τον μετατροπέα AC στο φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα.
2. Απενεργοποιήστε τον ασύρματο.

Πλήκτρο A/B: Παρέχει άμεση πρόσβαση στα προεπιλεγμένα

3. Εισάγετε την μπαταρία στο φορτιστή, με τον ασύρματο είτε συνδεμένο
είτε όχι. Το LED που δείχνει την κατάσταση φόρτισης αλλάζει σε κόκκινο
και η φόρτιση ξεκινά.

κανάλια (αν έχουν ρυθμιστεί)

4. Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, το χρώμα του LED αλλάζει από
κόκκινο σε πράσινο. (Η επαναφόρτιση μίας πλήρως αποφορτισμένης
μπαταρίας διαρκεί περίπου 6 ώρες).
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3. Επιλογή καναλιών

1

4. Πλήκτρο Push To Talk (PTT). Πατήστε για να μιλήσετε και αφήστε

5. Σε λειτουργία αναμονής ή έκτακτης ανάγκης, φορτίζετε την μπαταρία μία
φορά την εβδομάδα.

για να ακούσετε

9

6. Αν η μπαταρία χρησιμοποιείται σπάνια, π.χ. χρήση στον ελεύθερο
χρόνο, βεβαιωθείτε ότι τη φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

6
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
•

Μην επαναφορτίζετε τη μπαταρία εάν είναι ήδη πλήρως φορτισμένη,
γιατί μπορεί να μειώσετε το χρόνο ζωής της.

•

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αφαιρέστε τη μπαταρία από το φορτιστή.

•

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος είναι απενεργοποιημένος πριν
τον τοποθετήσετε στο φορτιστή και ποτέ μην τον ενεργοποιείτε κατά τη
φόρτιση.

•

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές της Entel.

Τοποθέτηση και αφαίρεση αξεσουάρ

•

Μη βραχυκυκλώσετε τους πόλους της μπαταρίας ή την πετάξετε σε φωτιά.

1. Για να τοποθετήσετε ένα αξεσουάρ,
αφαιρέστε το κάλυμμά του ξεβιδώνοντας τη
βίδα ασφαλείας αριστερόστροφα (αφήστε το
κάλυμμα κουμπωμένο ή αποθηκεύστε το σε
ασφαλές μέρος).

• Μη φορτίζετε τον ασύρματο / την μπαταρία όταν είναι βρεγμένα.

2. Συνδέστε το αξεσουάρ στην υποδοχή και
έπειτα σφίξτε προσεκτικά τη βίδα ασφαλείας
δεξιόστροφα με τα δάχτυλά σας (μη σφίξετε
πολύ ή χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο).

Η μπαταρία Entel διαθέτει κύκλωμα ασφαλείας για αποφυγή κινδύνου. Αν το
κύκλωμα αυτό υποστεί βλάβη ή παρακαμφθεί ή τα στοιχεία της μπαταρίας
έχουν υποστεί απευθείας βλάβη, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολική
θερμότητα, καπνός, έκρηξη ή/και φωτιά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ‘Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ!

3

7

2

5

6. Εναλλαγή υψηλής/χαμηλής ισχύος πομπού
7. Στιγμιαίο πάτημα (απ)ενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό οθόνης
και πληκτρολογίου. Παρατεταμένο πάτημα (ξε)κλειδώνει το
πληκτρολόγιο

lk He

8. Στιγμιαία ανίχνευση καναλιών (παύση σίγασης θορύβου)

re

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

5. Πλήκτρο 16/9: Στιγμιαίο πάτημα επιλέγει το κανάλι 16 και
παρατεταμένο πάτημα επιλέγει το κανάλι 9

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ta

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Περιστροφικός διακόπτης On/off. Περιστρέψτε για να (απ)
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9. LED
Σταθερό κόκκινο - Μετάδοση
Κόκκινο που αναβοσβήνει αργά - Απαιτείται φόρτιση
Σταθερό πράσινο - Λήψη
10. Μικρόφωνο

