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Περιεχόμενα Συσκευασίας 
 Πομποδέκτης CT 990  
 Κλιπ ζώνης 
 Κλασσική Κεραία VHF/ UHF 16cm 
 Κεραία Υψηλής Απολαβής VHF/UHF 37cm 
 Μπαταρία ιόντων Λιθίου Li-Ion 2.800mAh 
 Επιτραπέζια βάση φόρτισης 
 Επιτοίχιο τροφοδοτικό 
 Λουράκι καρπού 

Εάν κάποιο παρελκόμενο λείπει, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. 
 

Συντήρηση 
Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν με συγκεκριμένο σχεδιασμό και πρέπει να το 
φροντίζετε με προσοχή.  
Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την εγγύηση και να απολαύσετε αυτό το 
προϊόν για πολλά χρόνια.  
 Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον πομποδέκτη. Η αποσυναρμολόγηση από μη 

εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον πομποδέκτη σας.  
 Μην αποθηκεύετε τον πομποδέκτη σας σε περιοχές με δυνατό ήλιο ή σε μέρη με υψηλές 

θερμοκρασίες.  
 Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν την ζωή των ηλεκτρονικών συσκευών και να 

παραμορφώσουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.  
 Μην αποθηκεύετε τον πομποδέκτη σε χώρους με έντονη σκόνη.  
 Διατηρείτε τον πομποδέκτη στεγνό. Η βροχή ή η υγρασία θα διαβρώσουν τα ηλεκτρονικά 

κυκλώματα.  
 Εάν διαχέεται από τον πομποδέκτη σας μία ασυνήθιστη οσμή ή καπνός, απενεργοποιήστε τον 

αμέσως και αφαιρέστε τον φορτιστή και την μπαταρία.  
Μην επιχειρείτε εκπομπή χωρίς κεραία. 

 
Βασικές λειτουργίες 
  Εμφάνιση στην οθόνη και των 2 μπαντών VHF/UHF 
 Εύρος συχνοτήτων (ανάλογα με την χώρα/περιοχή χρήσης) 144-146 MHz & 430-440MHz 

(Rx/Tx). 
 Κατάσταση λειτουργίας UHF-VHF, VHF-VHF ή UHF-UHF. 
 Ισχύς Εξόδου: 10 Watt VHF/UHF 
 Πιστοποιημένος με το πρωτόκολλο στεγανότητας IP67 
 Κεραία υψηλής απόδοσης 
 Πολύ καλή απόδοση Φωνής 
 Λειτουργία Dead Man 
 Λειτουργία DQT (Ιδιωτικές συνομιλίες) 
 257 Κανάλια μνήμης 
 Μεγάλη πολύχρωμη οθόνη LCD 
 Μπαταρία ιόντων Λιθίου 2.800 mAh 
 Τόνοι επαναλήπτη 
 Επιλεκτικές κλήσεις μεμονωμένων ατόμων/ομάδων 
 Ακουστικός τόνος: τέλος εκπομπής-σίγασης 
 Λειτουργία VOX 
 83+83 ψηφιακοί υπότονοι DCS και 38 αναλογικοί υπότονοι CTCSS. 
 Φωνητική ειδοποίηση "VOICE" 
 Επιλέξιμο εύρος καναλιών 25kHz/12.5 kHz 
 Αριθμός καναλιού, αριθμός καναλιού και συχνότητας λειτουργίας, εμφάνιση αποθηκευμένου 

καναλιού 
 Αναστροφή συχνότητας 
 Σάρωση (Scan) 
 Ραδιόφωνο FM 
 Βήμα Συχνότητας 0.5Khz, 2.5KHz, 5 kHz, 6.25 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz, 37.5KHz, 50 kHz ή 

100kHz  
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 Επιλογή ισχύς εξόδου: υψηλή (10W) ή χαμηλή (5W) 
 Διαφορά συχνότητας αναμεταδότη (Οffset) 
 Shift αναμεταδότη 
 Λειτουργία "busy channel lock out” 
 Ένδειξη στάθμης ισχύς εξόδου, στην οθόνη  
 Φωνητική Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας 
 Roger Beep 
 Λειτουργία TOT (time out timer) 
 Κλείδωμα Πληκτρολογίου 
 Επαναφορά λειτουργίας καναλιού 
 
Βασικά μέρη και χειρισμοί του πομποδέκτη 
 

 

1. Κεραία 
2. Μεταγωγέας: Περιστρέψτε τον για επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι. 
3. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/ Έλεγχος έντασης ήχου: Περιστρέψτε τον μεταγωγέα 

δεξιόστροφα-αριστερόστροφα για ενεργοποιήση/απενεργοποιήση του CT 990 και για να 
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. 

4. Για εκπομπή ανάβει η κόκκινη λυχνία, ενώ  για τη λήψη η πράσινη. 
5. Οθόνη LCD 
6. Μικρόφωνο 
7. < Back: Επιλέξτε για έξοδο από το Μενού και τις Λειτουργίες. Α/Β (εμφανίζεται στην οθόνη κάτω 

δεξιά): Πιέστε για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα (VHF ή UHF) στην κύρια ή δευτερεύουσα 
περιοχή της οθόνης. 

8. #/VFO/MR Πιέστε για να μεταβείτε από την λειτουργία καναλιού σε λειτουργία συχνότητας. 
9. */ : πιέστε παρατεταμένα για δύο (2) δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ή να το 

ξεκλειδώσετε σε περίπτωση που είναι κλειδωμένο. 
10. Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 
11. Πλήκτρα ▲/▼: Πιέστε και περιηγηθείτε στις Λειτουργίες/Μενού. 
12. Μενού: Πατήστε για να μπείτε στις λειτουργίες του Μενού και για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές 

σας.  
13. Πλευρικό-Πλήκτρο CALL: Επιλογή κλήσης/ Μετάδοσης στη δευτερεύουσα συχνότητα. Αυτή η 

ενέργεια είναι χρήσιμη για την μετάδοση της επιλεκτικής κλήσης ή του τόνου επαναλήπτη 
1750Ηz. 

14. PTT: Πλήκτρο PTT 
15. Πλήκτρο ΜΟΝ: Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Monitor. 
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16. Οπές για το κλιπ ζώνης 
17. Υποδοχή εξωτερικών παρελκόμενων ήχου, 2PIN τύπου KENWOOD 
18. 2.800mAh Li-Ion battery Pack: Μπαταρία ιόντων Λιθίου 2.800mAh.  
 
 

Οθόνη LCD 
 

 
 

 
 

Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει σε ποια συχνότητα λειτουργεί ο 
πομποδέκτης. Το βελάκι δείχνει τη συχνότητα λειτουργίας. 

 Η συχνότητα που έχει οριστεί να εμφανίζεται στην οθόνη 

 Η συχνότητα που έχει οριστεί στη δευτερεύουσα περιοχή 
οθόνης 

 Κανάλι Μνήμης 

 Μενού 

 
Το εικονίδιο σχετίζεται με την λειτουργία του κάτω πλήκτρου 

 
Σήμα Μπάντα Λειτουργίας 

 
Ραδιόφωνο FM 

 
Ενεργοποίηση Λειτουργίας Εξοικονόμησης Μπαταρίας 

 
Ενεργοποίηση ήχου 

 
Ενεργοποίηση Λειτουργίας Man Down 

  
DTMF 

 
Ενεργοποίηση Κλειδώματος Πληκτρολογίου 

 Ένδειξη Μπαταρίας 

 
Λειτουργία Μπάντας 

 
Λειτουργία Σάρωσης 

 

Ένδειξη Ισχύος. Στη περίπτωση που έχει επιλεχθεί η χαμηλή 
ισχύς, θα εμφανίζεται το “L” 

 
Εύρος Μπάντας. W= Ευρύ Ν= Στενό 

 

 

Με την ενεργοποίηση ψηφιακών υποτόνων DCS θα 
εμφανιστεί η ένδειξη “D” και "C" εάν είναι ενεργοποιημένοι οι 
αναλογικοί υπότονοι. 
 

                  
Ενεργοποιημένη Λειτουργία VOX 

 
Ενεργοποιημένος Κωδικός Πρόσβασης 

 
Ενεργοποιήση κατειλημμένου καναλιού  

 
Ακουστικός Τόνος Τέλους Εκπομπής 
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Διαθέσιμοι Τρόποι Λειτουργίας 
Ο πομποδέκτης CT 990 έχει διαθέσιμους δύο (2) τρόπους λειτουργίας : Λειτουργία Συχνότητας και 
Λειτουργία Καναλιού. Στην λειτουργία καναλιού, στην οθόνη θα εμφανιστεί: 

 Ο Αριθμός του καναλιού 

 Η Συχνότητα 

 Το όνομα του καναλιού. 

 
Η εναλλαγή από τη λειτουργία συχνότητας στη λειτουργία καναλιού μπορεί να γίνει χειροκίνητα 
πατώντας το πλήκτρο "#" ή μέσω του λογισμικού προγραμματισμού που προσφέρεται προαιρετικά. 
 

Επαναφόρτιση μπαταρίας- Πως να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή 
Τοποθετείστε το βύσμα του εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή 240 V (πρίζα). Η λυχνία του 
φορτιστή αρχίζει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. 
Ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει είτε τον πομποδέκτη είτε μόνο την μπαταρία. 
Τοποθετήστε τον πομποδέκτη (απενεργοποιημένο) ή την μπαταρία στις κατάλληλες υποδοχές 
φόρτισης. 
Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα, δείχνοντας ότι η μπαταρία φορτίζει. Όταν η λυχνία γίνεται 
πράσινη, τότε η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. 
Μία (1) πλήρης επαναφόρτιση απαιτεί πέντε-έξι (5-6) ώρες, ανάλογα με το υφιστάμενο επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας. 

Σημείωση: Εάν ο πομποδέκτης είναι πλήρως αποφορτισμένος, η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει για δέκα-είκοσι 
(10-20) λεπτά και στο τέλος θα μείνει σταθερά σε κόκκινο χρώμα. 
Μόλις η λυχνία γίνει πράσινη, τότε η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

 
Λειτουργίες και Μενού 
Ο πομποδέκτης CT 990 εμφανίζει ταυτόχρονα δύο (2) μπάντες συχνοτήτων: την " Κύρια Συχνότητα-Master 
Frequency" για την εκπομπή, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη με το βέλος ► και την "Δευτερεύουσα 
Συχνότητα-Secondary Frequency" μόνο για την λήψη. 
Και στις δύο (2) λειτουργίες, του καναλιού και της συχνότητας, πατήστε το πλήκτρο < για να επιλέξετε 
την κύρια συχνότητα, μεταξύ των δύο (2). 
 

Λίστα Μενού 
Η λίστα μενού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την λειτουργία που έχετε επιλέξει. 
Μερικές λειτουργίες στο μενού εμφανίζονται μόνο στη λειτουργία του καναλιού και θα περιγράφουν 
στο τέλος του κεφαλαίου. 
 
Μενού Πομποδέκτη σε κατάσταση 
Συχνότητας 

25.Οπίσθοφωτισμός 13.Λειτουργία TΟΤ 

1. Επίπεδο Squelch 26.Φωτεινότητα 14.Λειτουργία Roger Beep 
2. Επιλογή Ισχύος (Τx Power) 27.Κωδικός Πρόσβασης 15.Προτεραιότητα Τx 
3. Βήμα (STEP) 28.PTT id 16. Εξοικονόμηση Ενέργειας (Rx Save) 
4. Κατεύθυνση Συχνότητας (Shift Dir)  29.Κλείδωμα 17.Λειτουργία Σάρωσης (SCAN MODE) 
5. Διαφορά Συχνότητας Λήψης  30.Κατάσταση Κλειδώματος 18.Λίστα Σάρωσης 
6. Ρύθμιση Εύρους Μπάντας 31.Ακουστικός Τόνος 19.Προτεραιότητα Σάρωσης 
7. Ρύθμιση Υποτόνου στην Λήψη (Rx   
    QT/DQT 

32.Ενεργοποίηση Τόνου 20.Διπλή Παρακολούθηση 

8. Ρύθμιση Υποτόνου στην Εκπομπή (Rx   
    Tx QT/DQT) 

33.Ενεργοποίηση Οθόνης 21.Ήχος πλήκτρων 

9. Ρύθμιση Υποτόνου σε εκπομπή και   
    λήψη. 

34.Ενεργοποίηση Κλήσεων 22.Φωνή 

10.Λειτουργία DQT 35. Τάση 23.Διακοπή Λειτουργίας Ραδιοφώνου 
11.Σάρωση με αναλογικό Υπότονο (Seek    
     SQ)  

36.Λειτουργία Man Down 24.Οπίσθοφωτισμός 

12. Σάρωση με ψηφιακό Υπότονο (Seek    
      DQT) 

Μενού Καναλιού 
Πομποδέκτης σε 
Κατάσταση Καναλιού  

25.Φωτεινότητα 

13.Λειτουργία VOX 1.Επίπεδο Squelch 26.Κωδικός Πρόσβασης 
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14.Ευαισθησία VOX 2.Επιλογή Ισχύος (Τx Power) 27.PTT id 
15.Καθυστέρηση Λειτουργίας VOX 3.Ρύθμιση Εύρους Μπάντας 28.Κλείδωμα 
16.Λειτουργία TΟΤ 4.Ρύθμιση Υποτόνου στην   

   Λήψη (Rx QT/DQT) 
29.Κατάσταση Κλειδώματος 

17.Λειτουργία Roger Beep 5.Ρύθμιση Υποτόνου στην  
   Εκπομπή (Tx QT/DQT) 

30.Ακουστικός Τόνος 

18.Προτεραιότητα Τx 6.Ρύθμιση Υποτόνου στην   
   εκπομπή και λήψη. 

31.Ενεργοποίηση Τόνου 

19.Εξοικονόμηση Ενέργειας (Rx Save) 7.Λειτουργία DQT 32.Ενεργοποίηση Οθόνης 
20.Λειτουργία Σάρωσης (Scan Mode) 8.Σάρωση με αναλογικό   

   Υπότονο (Seek QT) 
33.Ενεργοποίηση Κλήσεων 

21.Διπλή Παρακολούθηση 9.Σάρωση με ψηφιακό  
   Υπότονο (Seek DQT) 

34.Εμφάνιση Καναλιού 

22.Ήχος πλήκτρων 10.Λειτουργία VOX 35.Εμφάνιση Ονόματος 
23.Φωνή 11.Ευαισθησία VOX 36.Τάση 
24.Διακοπή Λειτουργίας Ραδιοφώνου 12.Καθυστέρηση Λειτουργίας     

     VOX 
37.Λειτουργία Man Down 

 

Επίπεδο Squelch - Μενού Λειτουργιών 1 
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί το Squelch όταν το σήμα είναι δυνατό. Το Squelch θα παραμείνει 
απενεργοποιημένο όταν το σήμα είναι αδύναμο. 

Ρυθμίζοντας το επίπεδο πολύ υψηλό, ενδέχεται να μην λαμβάνετε τα αδύναμα σήματα, ενώ 
ρυθμίζοντάς το πολύ χαμηλά, ενδέχεται να λαμβάνετε θορύβους και μη επιθυμητά σήματα. 

Σημείωση : Ο συγκεκριμένος πομποδέκτης έχει δέκα (0-9) διαθέσιμα επίπεδα : το 0 σημαίνει ότι το 
Squelch είναι απενεργοποιημένο. Από το επίπεδο ένα (1) έως το επίπεδο (9) υπάρχουν διαφορετικά 
επίπεδα μείωσης θορύβου. 

 
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο 1 και στην οθόνη θα 
εμφανιστεί το "Squelch level". Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο Μενού για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις. 
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το επιθυμητό 
επίπεδο Squelch και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Back.  
 

Επιλογή Υψηλής/Χαμηλής (εκπομπής ισχύς) - Μενού Λειτουργιών 2 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των 10W (Υψηλή) ή 5W (Χαμηλή) ισχύος εξόδου. 
Σε λειτουργία συχνότητας, πιέστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο 2 και στην οθόνη θα 
εμφανιστεί "Τx Power". Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο Μενού για να εισέλθετε στη λειτουργία. Πιέστε τα 
πλήκτρα ▲/▼ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε την Υψηλή ή την Χαμηλή 
ισχύ και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο Menu για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.  
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο  Back. 
 

Βήμα Συχνότητας - Μενού Λειτουργιών 3 
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο 3 και στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "STEP". Πατήστε το πλήκτρο Mενού για να εισέλθετε στην λειτουργία και στη 
συνέχεια με τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το 
επιθυμητό βήμα συχνότητας. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο Μενού. Για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Back. 
Ο πομποδέκτης CT 990 έχει δέκα(10) διαθέσιμα βήματα συχνότητας: 0.5KHz, 2.5 KHz, 5.00KHz, 
6.25KHz, 10.00KHz, 12.50KHz, 25.00KHz, 37.5KHz, 50.00KHz και 100KHz.  
 
Κατεύθυνση ολίσθησης συχνότητας (Shift Dir) - Μενού Λειτουργιών 4 
Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Μενού  και στη συνέχεια το πλήκτρο 4 και στη οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "SHIFT DIR". Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα 
δεξιόστροφα για να επιλέξετε +/-/OFF στη συνέχεια επιλέξτε το Menu για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας.  
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε Back. 
+       ( θετικό offset) η συχνότητα εκπομπής tx είναι υψηλότερη από την συχνότητα λήψης rx. 
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-        ( αρνητικό offset) η συχνότητα tx είναι χαμηλότερη από την συχνότητα λήψης rx. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ολίσθηση συχνότητας είναι εκτός ορίων της επιτρεπόμενης μπάντας συχνοτήτων, ο 
πομποδέκτης ενδέχεται να μην εκπέμπει. Παρακαλείσθε λοιπόν να επιβεβαιώνετε ότι η ολίσθηση 
συχνότητας και η συχνότητα εκπομπής είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων συχνότητας. 
 

Διαφορά Συχνότητας - Μενού Λειτουργιών 5 
Η συχνότητα offset είναι η διαφορά συχνότητας μεταξύ εκπομπής και λήψης. 
Η συχνότητα offset του πομποδέκτη είναι μεταξύ 0 και 99.995 MHz. 
Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια το πλήκτρο 5. Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "OFFSET". Πιέστε το Μenu για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Πατήστε τα 
πλήκτρα ▲/▼ περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε την συχνότητα offset ή 
μπορείτε να την καθορίσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το Menu για επιβεβαίωση.  
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πιέστε Back. 
Με τη συχνότητα offset, είναι δυνατή η εκπομπή και λήψη σε δύο διαφορετικές συχνότητες. 
 

Ρύθμιση Εύρους Μπάντας- Μενού Λειτουργιών 6 
Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο 6. Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη " NARROW- WIDE". 
Πατήστε Menu για να εισαχθείτε στη λειτουργία. Πατήστε τα πλήκτρα ▲/▼ η περιστρέψτε τον 
μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε μπάντα Narrow/Wide (25/12,5KHz) και στην συνέχεια πιέστε το 
Menu για επιβεβαίωση. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πιέστε το "Back". 
 
Λήψη με υπότονο CTCSS/DCS (RX QT/DQT) - Μενού Λειτουργιών 7 
Οι Αναλογικοί CTCSS υπότονοι είναι παρόμοιοι με τους κωδικούς πρόσβασης και επιτρέπουν στον 
πομποδέκτη να επικοινωνεί με τους χρήστες που έχουν την ίδια συχνότητα και έχουν ρυθμίσει τον 
ίδιο υπότονο CTCSS. 

Σε λειτουργία συχνότητας, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο 7. Στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη "RX QT/DQT". Επιλέξτε Μenu για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Πατήστε 
τα πλήκτρα ▲/▼ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ή να επιλέξετε τον CTCSS τόνο από 67.0 Hz έως 254.1 Hz. 

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας επιλέξτε Μenu και Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση 
αναμονής. 
Σημείωση: Για γρήγορη πρόσβαση στους τόνους, επιλέξτε 1 για τον Αναλογικό Υπότονο CTCSS, 2 για τους 
κανονικούς Ψηφιακούς Υποτόνους DCS  και 3 για τους αναστρέψιμους  Ψηφιακούς Υποτόνους DCS. 

 
Εκπομπή με Υπότονο CTCSS (TX QT/DQT) - Μενού Λειτουργιών 8 
Στη κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο 8. Στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη "TX QT/DQT". Επιλέξτε Μenu για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Πατήστε 
τα πλήκτρα ▲/▼ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία (OFF) και να επιλέξετε τον Αναλογικό/Ψηφιακό Υπότονο CTCSS/DCS τόνο μεταξύ 
67.0Hz  και 254.1 Hz ή μεταξύ D023N και D754I. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και Back για να επιστρέψετε στην 
κατάσταση αναμονής. 
 

Εκπομπή και Λήψη με τον Αναλογικό ή Ψηφιακό υπότονο CTCSS/DCS- 
Μενού Λειτουργιών 9 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο 9 και στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη «RX/TX QT/DQT» . Πατήστε το Menu για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Πιέστε τα 
πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (OFF) και να 
επιλέξετε τον CTCSS/DCS τόνο μεταξύ 67.0Hz  και 254.1 Hz ή μεταξύ D023N και D754I. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας επιλέξτε Μenu και Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση 
αναμονής. 
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Λειτουργία DQT - Μενού Λειτουργιών 10 
Η λειτουργία DQT εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα στις συνομιλίες σας. 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει και ο πομποδέκτης λήπτης να έχει 
ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία, καθώς επίσης να έχει συντονιστεί με τον ίδιο υπότονο 
DCS. 
Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 0 για να 
εισαχθείτε στην λειτουργία DQT. 
Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Normal. Στη συνέχεια, επιλέξτε την ένδειξη 
"Special", για να ενεργοποιήσετε την ιδιωτικότητα στις συνομιλίες σας. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, επιλέξτε Menu και στη συνέχεια το Back για να επιστρέψετε σε 
κατάσταση αναμονής. 
 
Σάρωση Συχνοτήτων με Αναλογικό Υπότονο CTCSS (SEEK QT) - Μενού 
Λειτουργιών 11 
Η λειτουργία επιτρέπει τη σάρωση των συχνοτήτων με ενεργοποιημένο αναλογικό υπότονο CTCSS. 
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 1 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «SEEK QT» . 
Επιλέξτε το πλήκτρο Μενού  και θα ξεκινήσει η σάρωση  των Αναλογικών Υποτόνων CTCSS  . 
Σημείωση:  
Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν ο πομποδέκτης είναι σε Λειτουργία 
καναλιού. Η σάρωση θα ξεκινήσει μόνο όταν η μπάντα λήψης εντοπίσει σήμα. 
 

Σάρωση Συχνοτήτων με Ψηφιακό Υπότονο DCS (Seek DQT) - Μενού 
Λειτουργιών 12 
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη σάρωση των συχνοτήτων με ενεργοποιημένο τον ψηφιακό υπότονο 
DCS. 
Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 2, και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEEK DQT». Πατήστε το πλήκτρο Μενού και η σάρωση θα 
ξεκινήσει. 
Σημείωση  
Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν ο πομποδέκτης είναι σε Λειτουργία 
καναλιού. Η σάρωση θα ξεκινήσει μόνο όταν η μπάντα λήψης εντοπίσει σήμα. 

 
Λειτουργία VOX - Μενού Λειτουργιών 13 
Η λειτουργία VOX επιτρέπει συνομιλίες με ελεύθερα χέρια, χωρίς την χρήση του πλήκτρου PTT. 
Μιλήστε προς το μικρόφωνο και η επικοινωνία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 
Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και τα πλήκτρα 1 και 3 και στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "VOX FUNCTION". 
Επιλέξτε Menu για να εισαχθείτε στη Λειτουργία. Πατήστε τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψετε τον 
μεταγωγέα δεξιόστροφα  για να επιλέξετε ON ή OFF. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο Back για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
 

Ευαισθησία VOX ( Επίπεδο VOX) Μενού Λειτουργιών 14 
Με αυτήν την ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε το επίπεδο ευαισθησίας VOX. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 4 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "VOX LEVEL". Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην 
λειτουργία. Πατήστε τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε 
το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας (1-9) και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο Μenu για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πιέστε το πλήκτρο Back. 

 
Καθυστέρηση Λειτουργίας VOX - Μενού Λειτουργιών 15 
Υπάρχει μία σύντομη καθυστέρηση ανάμεσα στην στιγμή λήξης συνομιλίας και της επανόδου του  
πομποδέκτη σε κατάσταση εκπομπής. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να ρυθμιστεί. 
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Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 5 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη " VOX DELAY". 
Επιλέξτε Μenu για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Στην οθόνη θα εμφανιστούν διαφορετικές επιλογές 
και εσείς απλά επιλέγετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης,  χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  ▼/▲  ή 
περιστρέφοντας τον μεταγωγέα. 
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και το πλήκτρο  Back για να επιστρέψετε 
στην κατάσταση αναμονής. 
 
Λειτουργία Χρονοπεριορισμού Εκπομπής (TOT) - Μενού Λειτουργιών 16 
Η λειτουργία ΤΟΤ χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν εκπομπές μακράς διάρκειας. Αυτή η 
λειτουργία μπλοκάρει προσωρινά την εκπομπή, στη περίπτωση που ο πομποδέκτης χρησιμοποιείται 
πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου. Μόλις επιτευχθεί ο προκαθορισμένος χρόνος, ο 
πομποδέκτης θα αναγκαστεί να γυρίσει σε λειτουργία λήψης.  
Όταν η εκπομπή ξεπεράσει τον προκαθορισμένο χρόνο, θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος, ο 
οποίος θα υπενθυμίζει ότι η εκπομπή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 
Ο χρόνος εκπομπής μπορεί να ρυθμιστεί σε 60 επίπεδα με 15 δευτερόλεπτα το καθένα (μεταξύ 15 και 
600 δευτερολέπτων). 
Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 6 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "ΤΟΤ". Επιλέξτε Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Πατήστε τα 
πλήκτρα  ▲/▼ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο 
ΤΟΤ, και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο  Back. 
 

Λειτουργία Roger Beep, Ακουστικός τόνος τέλους εκπομπής - Μενού 
Λειτουργιών 17 
Η λειτουργία Roger Beep μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί: 
OFF: Ακουστικός τόνος απενεργοποιημένος. 
ΟΝ: Ακουστικός τόνος ενεργοποιημένος στην λήξη μετάδοσης. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 7 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "ROGER BEER". 
Επιλέξτε Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Επιλέξτε ON/OFF, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼ ή περιστρέφοντας τον μεταγωγέα 
δεξιόστροφα. Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και στη συνέχεια 
επιλέξτε το πλήκτρο Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.  
 

Προτεραιότητα Εκπομπής - Μενού Λειτουργιών 18 
Η προτεραιότητα Εκπομπής επιτρέπει την επιλογή συχνότητας μπάντας εκπομπής. Μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ των δύο καταστάσεων: 
BUSY: Ο πομποδέκτης εκπέμπει στην τελευταία συχνότητα, στην οποία έχει ληφθεί σήμα. 
EDIT: Εκπομπή στην τρέχουσα επιλεγμένη μπάντα. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι προεπιλεγμένη. 
Πατήστε Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε  το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 8 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TX PRIORIY". Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στη 
λειτουργία.  
Επιλέξτε την επιθυμητή κατάσταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέφοντας τον 
μεταγωγέα δεξιόστροφα.  
Πατήστε Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και στη συνέχεια το πλήκτρο Back για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
Εξοικονόμηση Ενέργειας- Μενού Λειτουργιών 19 
Για εξοικονόμηση στην αυτονομία της μπαταρίας, η εν λόγω ρύθμιση επιτρέπει την απενεργοποιήση 
του πομποδέκτη όταν δεν λαμβάνεται σήμα.  
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 9 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "RX SAVE". Πατήστε Μενού για να εισαχθείτε στη λειτουργία. 
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼  ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε ON/OFF και στη 
συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Μενού για επιβεβαίωση. 
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής επιλέξτε το Back. 
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Λειτουργία Σάρωσης - Μενού Λειτουργιών 20 
Ο πομποδέκτης CT-990 παρέχεται με 3 λειτουργίες Σάρωσης: 
CO Σάρωση λειτουργίας φορέα 
Όταν εντοπιστεί σήμα, ο πομποδέκτης θα σταματήσει την διαδικασία σάρωσης. Η σάρωση θα 
επανέλθει, όταν το σήμα δεν λαμβάνεται πλέον. 
TO Χρόνος Λειτουργίας Σάρωσης 
Η σάρωση θα σταματήσει όταν ο πομποδέκτης εντοπίσει σήμα σε απασχολημένο κανάλι; η 
σάρωση θα επανέλθει μετά από 5 δευτερόλεπτα, ακόμη και αν το σήμα είναι ακόμη ενεργό. 
SE  Αναζήτηση Σάρωσης 
Ο πομποδέκτης θα σταματήσει τη διαδικασία σάρωσης σε ένα απασχολημένο κανάλι και θα 
εξέλθει από τη λειτουργία σάρωσης. 
Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 0, και 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SCAN MODE ". 
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στη λειτουργία. 
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼  ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε την 
επιθυμητή λειτουργία σάρωσης. 
Επιλέξτε το πλήκτρο Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και στη συνέχεια το 
πλήκτρο Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
Για εκκίνηση της διαδικασίας σάρωσης, επιλέξετε το πλήκτρο Menu/Scan. 
 

Λειτουργία Διπλής Παρακολούθησης (DUAL WATCH) - Μενού 
Λειτουργιών 21 
Η λειτουργία διπλής παρακολούθησης επιτρέπει την ακρόαση δύο καναλιών ταυτόχρονα. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 1 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "DUAL WATCH". 
Πατήστε το Μενού για να εισαχθείτε στη λειτουργία. Πιέστε τα πλήκτρα ▼/▲  ή περιστρέψτε τον 
μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το ON/OFF. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Back για 
να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 

Λειτουργία τόνου BEEP - Μενού Λειτουργιών 22 
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, κάθε φορά που θα πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο, θα 
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 2 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "KEY TONE".  
Πατήστε Μενού για να εισαχθείτε στη λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία επιλέξτε τα πλήκτρα ▼/▲  ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα και στη συνέχεια 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο Μενού. 
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο Βack. 
 

Φωνητική Λειτουργία  - Μενού Λειτουργιών 23 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 3 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "VOICE". Επιλέξτε τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα 
δεξιόστροφα για να επιλέξτε το ON/OFF.  
Επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Back για 
να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 

Διακοπή Ραδιοφώνου FM - Μενού Λειτουργιών 24 
Όταν η εν λόγω λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μόλις ο πομποδέκτης CT990 ανιχνεύσει 
εισερχόμενο VHF/ UHF σήμα, τότε η λειτουργία του ραδιοφώνου θα διακοπεί για ακρόαση του 
σήματος στις συχνότητες VHF/UHF. 
Η λειτουργία του ραδιοφώνου θα επανέλθει κάποια δευτερόλεπτα, μετά την απουσία σήματος 
VHF/UHF. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 4 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "FM INTERRUPT". 
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Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στη λειτουργία. Πατήστε τα πλήκτρα ▼/▲ ή 
περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το ON/OFF, ενεργοποίηση Οn ή 
απενεργοποίηση OFF. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια το πλήκτρο 
Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
Οπίσθοφωτισμός Οθόνης - Μενού Λειτουργιών 25 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 5 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "BACKLIGHT". Πιέστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην 
λειτουργία.  
Πατήστε τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το ON/OFF. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια το πλήκτρο Back για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
 
Φωτεινότητα Οπισθοφωτισμού - Μενού Λειτουργιών 26 
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού της 
οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 6 επιπέδων, με το επίπεδο 1 να αντιστοιχεί στο μικρότερο 
επίπεδο. 
Ακολουθώντας τα εξής βήματα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα: 
Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα  2 και 6 και 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη " BRIGHTNESS". 
Πατήστε Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Πατήστε τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια το πλήκτρο 
Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
ID (Αναγνώριση Ταυτότητας) - Μενού Λειτουργιών 27 
Η αναγνώριση ταυτότητας επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας των τερματικών συσκευών 
που εκπέμπουν ή έχουν ληφθεί; Η ταυτότητα αυτή θα εμφανιστεί στην οθόνη του πομποδέκτη. 
Το χαρακτηριστικό ID είναι ουσιαστικά ένας κωδικός, ο οποίος θα πρέπει να επιλεγεί και από 
τους δύο χρήστες.  
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 7 και 
στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "ID VERIFICATION".  
Επιλέξτε Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Πατήστε τα πλήκτρα ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το επιθυμητό 
επίπεδο. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια το πλήκτρο Back για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 

Εκπομπή του κωδικού ID (PTT-ID) - Μενού Λειτουργιών 28 
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε πότε θα στέλνετε την ταυτότητα του πομποδέκτη, 
ενώ ο πομποδέκτης εκπέμπει. 
Οι πιθανές επιλογές είναι οι εξής: 
BOT Ο κωδικός θα αποστέλλεται όταν πατάτε το πλήκτρο PTT 
EOT Ο κωδικός θα αποστέλλεται όταν ελευθερώνετε το πλήκτρο PTT 
BOTH Ο κωδικός θα αποστέλλεται όταν πατάτε και ελευθερώνετε το πλήκτρο PTT. 
Επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 8 και στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
ένδειξη "PTT-ID". 
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼/▲  ή περιστρέψτε τον 
μεταγωγέα δεξιόστροφα. 
 

Αποκλεισμός Busy Channel - Lockout - Μενού Λειτουργιών 29 
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν επιτρέπει τις παρεμβολές από άλλες μεταδόσεις 
πομποδεκτών.  
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Εάν το επιλεγμένο κανάλι είναι απασχολημένο, όταν πατήσετε το πλήκτρο PTT, ο πομποδέκτης δεν 
θα μπορεί να εκπέμψει. 
Πατήστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 9 και θα εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη “BUSY LOCK”. 
Με τη χρήση των πλήκτρων ▼/▲  ή περιστρέφοντας τον μεταγωγέα επιλέγετε το ON ή το OFF.   
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο Μενού και το πλήκτρο Back για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
 
Κλείδωμα Πληκτρολογίου (Λειτουργία Κλειδώματος) - Μενού 
Λειτουργιών 30 
Η λειτουργία κλειδώματος του πληκτρολογίου μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρόπους: Αυτόματα 
και χειροκίνητα. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια τα πλήκτρα 3 και 0 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "KEYPADLOCK". 
Επιλέξτε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία.  
Πατήστε τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το ON/OFF. 
Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Back. 
Η λειτουργία κλειδώματος μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσω του πληκτρολόγιο, πατώντας 
παρατεταμένα το πλήκτρο *. 
 

Πλευρικός Τόνος (Side Tone) - Μενού Λειτουργιών 31 
Ο πλευρικός τόνος (τόνος τέλους) επιτρέπει την εξάλειψη του ενοχλητικού τόνου, που ακούγεται στο 
τέλος κάθε εκπομπής. 
Ο τόνος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 3 και 1 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SIDETONE".  
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Πιέστε τα πλήκτρα ▼/▲  ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να επιλέξετε το ON/OFF. 
Επιλέξτε και πάλι το Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
Επιλέξτε το πλήκτρο Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
Ενεργοποίηση Τόνου - Μενού Λειτουργιών 32 
Σε αυτό το Μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο που θα ακούτε, κατά την ενεργοποίηση του 
πομποδέκτη. 
Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες 3: 
ΝΟΝΕ (Προεπιλεγμένο Μήνυμα) 
TONE (Τόνος μπιπ)  
VOICE (Η φωνητική αγγελία αναφέρει την ενεργοποίηση του πομποδέκτη). 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού Λειτουργιών και στην συνέχεια τα πλήκτρα 3 
και 2 και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "POWER ON TONE". 
Επιλέξτε Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία.  
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέφοντας τον μεταγωγέα δεξιόστροφα μπορείτε να 
επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή και για επιβεβαίωση πατήστε το πλήκτρο Μενού. Για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Back. 
 

Ενεργοποίηση οθόνης - Μενού Λειτουργιών 33 
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά την 
ενεργοποίηση του πομποδέκτη. 
Επιλέξτε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών: 
None (Χωρίς Λογότυπο) 
Voltage (Η τάση Ισχύος εμφανίζεται στιγμιαία) 
Message (Μήνυμα Καλωσορίσματος) 
Picture (Midland Brand. Προεπιλεγμένη Ρύθμιση) 
Model name (Ο τύπος του πομποδέκτη θα εμφανίζεται στην οθόνη). 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 3 και 3 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "POWER ON DISPLAY". 
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Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼/▲  ή περιστρέφοντας τον μεταγωγέα δεξιόστροφα μπορείτε να 
επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή και για επιβεβαίωση πατήστε το πλήκτρο Μενού. 
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Back. 
 
Μήνυμα Καλωσορίσματος (Ενεργοποίηση Μηνύματος) - Μενού 
Λειτουργιών 34 
Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να προσαρμόσετε το μήνυμα καλωσορίσματος, που θα εμφανίζεται 
στην οθόνη, κατά την ενεργοποίηση του πομποδέκτη. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 3 και 4 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη " POWER ON MSG". 
Επιλέξτε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. 
Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα. 
Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο Mενού και στη συνέχεια το πλήκτρο Back για να επιστρέψετε 
στην κατάσταση αναμονής. 

 
Χωρητικότητα Μπαταρίας - Μενού Λειτουργιών 35 
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη θα εμφανιστεί το επίπεδο φόρτισης της 
μπαταρίας. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 3 και 5 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "VOLTAGE". 
Επιλέξτε Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία.  
Η τρέχουσα υπολειπόμενη αυτονομία της μπαταρίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε και πάλι το 
πλήκτρο Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Back για να 
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 

Λειτουργία Man Down - Μενού Λειτουργιών 36 
Η λειτουργία Man Down παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση του πομποδέκτη. Εάν βρίσκεται σε 
κεκλιμένη θέση, περισσότερο από κάποιο προκαθορισμένο χρόνο, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι 
το άτομο που χρησιμοποιεί τον πομποδέκτη έχει πέσει κάτω. 
 
Για αυτήν την λειτουργία χρησιμοποιείται έναν αισθητήρα κλίσης, ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί και 
να ειδοποιήσει σε περίπτωση ξαφνικής πτώσης ή ακόμη και τραυματισμού και είναι αρκετά χρήσιμη 
σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά αν ο χρήστης είναι μόνος ή απομονωμένος. 
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μόλις ο πομποδέκτης βρίσκεται σε διαφορετική θέση από 
το συνηθισμένη, τότε θα ηχήσει ένας τόνος ο οποίος θα προειδοποιεί τους άλλους χρήστες, που 
βρίσκονται στο ίδιο κανάλι ακρόασης. 

 
Συγκεκριμένα,  
Για να αποφευχθούν οι λάθος συναγερμοί, ο πομποδέκτης CT-990 θα ηχήσει για να προειδοποιήσει τον 
χρήστη ότι το σήμα συναγερμού θα σταλεί εάν ο πομποδέκτης δεν τοποθετηθεί σε όρθια θέση εντός μερικών 
δευτερολέπτων. Για τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα θα ηχεί για να προειδοποιήσει τους άλλους χρήστες ότι το 
άτομο βρίσκεται σε δυσκολία;  Στην συνέχεια ο πομποδέκτης θα μεταβεί και πάλι σε κατάσταση λήψης. 

 
Ενεργοποιώντας/ Απενεργοποιώντας τη λειτουργία: 
Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Μενού Λειτουργιών και στη συνέχεια τα πλήκτρα 3 
και 6 και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "ΜΑΝ DOWN". 
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Επιλέξτε το ON/OFF 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▼/▲  ή περιστρέψτε τον μεταγωγέα δεξιόστροφα. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε και πάλι το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια το πλήκτρο 
Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
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Επιτρεπόμενες λειτουργίες μόνο σε λειτουργία καναλιού 
 
Προσθέτοντας ένα κανάλι για σάρωση (Λίστα Σάρωσης) - Μενού 
Λειτουργιών 18 
Είναι δυνατό να προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα σάρωσης. Για να σας επιτραπεί αυτό, πρώτα θα 
πρέπει να ρυθμίσετε τον πομποδέκτη σε λειτουργία καναλιού (CH). 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε το πλήκτρο Μενού και τα πλήκτρα 1 και 8, και στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η ένδειξη "Scan List".  
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Πιέστε τα πλήκτρα ▼/▲ ή περιστρέψτε 
τον μεταγωγέα δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία. 
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας πατήστε και πάλι το πλήκτρο Μενού και στην συνέχεια το πλήκτρο 
Back για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. 
 
Ρυθμίζοντας τη προτεραιότητα καναλιού (Προτεραιότητα Σάρωσης) - 
Μενού Λειτουργιών 19 
Η προτεραιότητα καναλιού μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το λογισμικό προγραμματισμού. 
Η προτεραιότητα σάρωσης συσχετίζεται με τη λειτουργία σάρωσης και οι διαθέσιμες επιλογές είναι 
δύο: OFF/ON. 
Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε Μενού Λειτουργιών και στη συνέχεια τα πλήκτρα 1 και 9 και στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Scan Priority". 
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να εισαχθείτε στην λειτουργία. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ή 
περιστρέφοντας τον μεταγωγέα δεξιόστροφα, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και στη 
συνέχεια πατώντας το πλήκτρο Μενού να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.  
Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Βack. 
Ο πομποδέκτης θα σαρώνει εναλλάξ τα κανάλια και τα κανάλια προτεραιότητας. 
 

Τρόποι λειτουργίας (CH-Freq + CH-Display) - Mενού Λειτουργιών 34 
Ο πομποδέκτης CT 990 διαθέτει 4 τρόπους λειτουργίες: 

 Frequency mode.  
Σε λειτουργία καναλιού μπορούν να ρυθμιστούν οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας : 

 Channel mode (CH) 
 Frequency + channel number (CH FREQ) 
 Channel name (NAME) 

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο # για επιλέξετε την επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. 
 
Όνομα Καναλιού (CHName) - Μενού Λειτουργιών 35 
Για να ρυθμίσετε το όνομα καναλιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 24 γράμματα (Α-Ω) και 10 
αριθμούς (0-9). 
Το όνομα του καναλιού αποτελείτε από 8 το πολύ, χαρακτήρες. 
Εάν αφήσετε έναν κενό διάστημα, τότε ο χαρακτήρας θα είναι απών. Η διαδικασία είναι η εξής: 
Πατήστε το πλήκτρο # για να ρυθμίσετε τη λειτουργία καναλιού. 
Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι και πατήστε το πλήκτρο Μενού και στη συνέχεια τα πλήκτρα 3 και 5. 
Στην οθόνη θα εμφανιστούν 8 κενά "_". Συντάξτε το επιθυμητό όνομα καναλιού, χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο Μενού. 
Επιλέξτε το πλήκτρο Back για έξοδο από τη λειτουργία και για να επιστρέψετε στην κατάσταση 
αναμονής.  
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα και ο αριθμός του καναλιού. 
Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα πατήστε το πλήκτρο Τ. 
 
Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων 
Ο πομποδέκτης CT 990 διαθέτει 3 τύπους επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων: FULL, VFO, CH. 
RESET FULL, όλες οι λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών, θα επιστρέψουν στις 

αρχικές ρυθμίσεις. 
RESET VFO, όλες οι λειτουργίες, εκτός των καναλιών, θα επιστρέψουν στις αρχικές ρυθμίσεις. 
RESET CH, επαναφορά μόνο των καναλιών μνήμης. 
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Διαδικασία 
Με τον πομποδέκτη απενεργοποιημένο πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο PTT και το Μενού 
ταυτόχρονα για να εισαχθείτε στην λειτουργία επαναφοράς δεδομένων.  
Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές: FULL, VFO, CH. 
Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο της επαναφοράς και πατήστε το πλήκτρο Μενού. Πατήστε και πάλι το πλήκτρο 
Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 
Πρόβλημα Επίλυση 
Ο πομποδέκτης δεν ανάβει. Η μπαταρία ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί.  

Επαναφορτήστε την. 
 Λάθος τοποθέτηση της μπαταρίας. 

Επανατοποθετήστε την. 
Η μπαταρία δεν διαρκεί πολύ. Η μπαταρία έχει χαλάσει. Αντικαταστήστε την με 

καινούρια, Η νέα μπαταρία δεν είναι πλήρως 
φορτισμένη. 

Η ένδειξη LED ανάβει, αλλά δεν 
ακούγεται κάποιος ήχος. 

Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι πολύ 
χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τους ίδιους 
υποτόνους CTCSS/DCS της ομάδας σας. 

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί.  Η λειτουργία κλειδώματος του πληκτρολογίου είναι 
ενεργοποιημένη. 

Λήψη σήματος άλλης ομάδας κατά την 
εκπομπή. 

Αλλαγή CTCSS/DCS. 

 
 
 
 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Συχνότητες Λειτουργίας  ………….…………….144-146ΜΗz & 430-440MHz (Rx/Tx) 
Κανάλια Μνήμης…………………………………257 
Τροφοδοσία………………………………………Μπαταρία Ιόντων Λιθίου 7.4V/2.800mAh 
Όρια θερμοκρασιακής Λειτουργίας………….-25°C έως +55°C  
Τρόποι Λειτουργίας…………………………...Μονόμπαντο ή Δίμπαντο 
Ισχύς Εξόδου……………………………………..10W VHF/UHF 
Διαμόρφωση...……………………………………F3E(FM) 
Μέγιστη Απόκλιση Συχνότητας………………….≤ ±5KHz 
Spurious Emissions………………………………< -60dB 
Σταθερότητα Συχνότητας………………………±2.5 ppm 
Ευαισθησία Rx…………………………………….< 0.2Μv 
Ισχύς Ακουστικής Εξόδου…………………………≥ 500mW 
Διαστάσεις…………………………………………140 x 60 x 35mm 
Βάρος………………………………………………310gr 
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Όροι Εγγύησης Προϊόντων Midland 
1. Η Εγγύηση Καταναλωτών της Midland ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών για όλες τις συσκευές και έξι (6)  
μήνες για όλα τα παρελκόμενα αυτών, όπως π.χ. μπαταρία, φορτιστή, κλπ. από την ημερομηνία της πρώτης 
αγοράς. 2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το 
Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Midland στην Ελλάδα (Cobra  Center Ltd.) θα το επισκευάσει με 
σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς  να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία. 
3. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το προϊόν συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την 
σφραγίδα του καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς. Η Midland και ο Αντιπρόσωπος διατηρούν το 
δικαίωμα να αρνηθούν την επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αν το προϊόν δεν συνοδεύεται από το 
πρωτότυπο ή αντίγραφο (το οποίο θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος) τιμολόγιο ή την απόδειξη 
αγοράς από τον καταναλωτή. 4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή το service του αντιπροσώπου 
που εδρεύει στην διεύθυνση 25ης Μαρτίου 13 & Τεώ, Τ.Κ. 17778 στον Ταύρο Αττικής, καθώς επίσης και με 
την εγκατάσταση του προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την επισκευή του. 5. 
Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από τον μεταπωλητή ή τον αντιπρόσωπο. 6. Η εγγύηση 
δεν καλύπτει: • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, • Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που 
έλαβαν χώρα σε μη εξουσιοδοτημένο service από την Midland ή τον αντιπρόσωπο. • Λάθος χρήση, 
υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που 
περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων. • Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τον 
αριθμό σειράς (S/N) ή έχει παραβιαστεί το αυτοκόλλητο ασφαλείας (εάν υπάρχει). • Σύνδεση του προϊόντος 
με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την Midland. • Ζημιές που προκαλούνται 
ενδεικτικά από ακραίες συνθήκες, αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής 
ρεύματος ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του Αντιπροσώπου. 7. Η εγγύηση 
προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της. 8. Η εγγύηση 
αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή. Η CTE International Srl. και ο Αντιπρόσωπος Cobra Center 
Ltd. δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άλλη ζημιά εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα ως άνω, 
που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος. 


