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Ασφάλεια

Προοριζόμενη χρήση

Ετικέτες στο εγχειρίδιο

1.1

1.2

Ο σκοπός του APMP100 είναι η αποστολή φωνητικών μηνυμάτων και 
σημάτων σε άλλους χρήστες APMP100. 

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα 
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. 
για μια διαδικασία.

1.
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Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

Αποσυσκευασία

1.3

2.1

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.

2. Προετοιμασία για τη χρήση

• Άφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.

• Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον 
μεταπωλητή μας.
• Άφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο. 
μπροστινό πλαίσιο.

Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά 
συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να 
επιστρέψετε τη συσκευ για επισκευή. Άυτός είναι ο μόνος 
τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από 
την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Άν πετάξετε το 
κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε 
να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το
περιβάλλον.
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Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον 
μεταπωλητή μας.

APMP1002

Περιεχόμενο συσκευασίας2.2

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:

Quick start guide 1
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Τοποθετήστε τις μπαταρίες2.3

Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις
πολικότητας (+) και (-).

Προσοχή: Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται.

ba

1

c

1

2

2

3x AAA
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3. Λειτουργίες

Κεραία

οθόνη

Push to Talk (PTT)

Πλήκτρο CALL

Πλήκτρο POWER
Πλήκτρο MENU

Μικρόφωνο (MIC)

πλήκτρα UP και DOWN

Ηχείο
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4. Λειτουργία

Αναμμα και σβήσιμο της συσκευής

Ρυθμίστε την ένταση

4.1

4.2

• Κρατήστε το πλήκτρο POWER (3) πατημένο.
Άκούτε ένα χαρακτηριστικό ήχο. 
Η οθόνη φωτίζεται.
Η συσκευή είναι τώρα ενεργοποιημένη.

• Πιέστε το UP και DOWN πλήκτρο (5) για να 
ρυθμίσετε την ένταση.

3

5
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Ρυθμίστε το κανάλι4.3

• Πατήστε μία φορά στο πλήκτρο MENU (4).

• Στην οθόνη (6) θα αναβοσβήσει το τρέχων 
κανάλι.

• Χρησιμοποιήστε τα UP  και DOWN πλήκτρα (5) 
για να κάνετε την επιλογή σας.

• Πατήστε το MENU πλήκτρο (4) για να εισάγετε 
τις ρυθμίσεις σας.

Το APMP100 διαθέτει 8 Κανάλια. Για να μπορείτε να επικοινωνείτε 
και με άλλους χρήστες APMP100 όλες οι συσκευές πρέπει να είναι 
ρυθμισμένες στο ίδιο Κανάλι.

Λήψη

Αποστολή

4.4

4.5

Μόλις  η συσκευή ενεργοποιηθεί, μπορείτε να λαμβάνετε σήματα.

• Κρατήστε το PTT πλήκτρο(2) πατημένο για να στείλετε ένα μήνυμα.

• Άφήστε το PTT πλήκτρο ελεύθερο όταν τελειώσετε με το φωνητικό 
μήνυμα.  

6

4

5

2

5 cm
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Call-Ringtone

Roger Beep

4.6

4.7

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Call-Ringtone για να αναφέρετε σε 
άλλους χρήστες APMP100 στο Κανάλι σας ότι θέλετε να εκπέμψετε 
ένα μήνυμα.  

Το Roger Beep είναι ένα ήχος που στέλνεται αυτόματα όταν το  PTT  
πλήκτρο (2) αφήνεται ελεύθερο.

• Για να γίνει αυτό πατήστε το πλήκτρο CALL (7).

Ετσι ο παραλήπτης ξέρει ότι το μήνυμα έχει τελειώσει.

7
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5.

6.

Καθαρισμός και συντήρηση

Τεχνικά Δεδομένα

• Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Οταν η 
συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και 
ουδέτερο διάλυμα.

Άριθμός καναλιών 8
Συχνότητα ζώνης 446Mhz
Δυνατότητες αποστολής 500mW
Περιοχή κάλυψης MAX  3 km

Ψηφιακή ρύθμιση ήχου
Roger Βeep ( τόνος Roger ); ήχος επιβεβαίωσης συνομιλίας
Συναγερμική ειδοποίηση 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια μεταξύ άλλων και μέσα στην 
Μπενελούξ (Benelux).
Άυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Liechtenstein

Luxemburg

The Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

UK

Romania
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Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του 
ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Άπορρίψτε αυτήν τη συσκευή 
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής 
για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 
Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του
προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί 
σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς 
κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα 
βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού 
του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, 
την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, 
παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.akai.eu

7. Απόρριψη χρησιμοποιημένου 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού


