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Μεηά απν αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ςεθηαθώλ επαλαιεπηώλ ηνπ 
.Ε.Ρ (SV1Y, SV1U, SZ2RLF), ελεξγνπνηήζεθαλ ή δηαθνξνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο: 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECHO 

 
Γηα έιεγρν ηεο πξνζβαζήο καο ζηνλ επαλαιήπηε θαη επαλάιεςε ηεο θσλήο καο (echo) βάδνπκε πιένλ ην 
ραξαθηήξα Ε ζην πεδίν UR: (Δειαδή   UR:E ). 
Παιαηόηεξα ε εληνιή ήηαλ UR:SV1U   E, θάηη πνπ δελ ρξεηάδεηαη αθνύ πιένλ κε ην γξάκκα Ε κόλν, ερνπκε 
ην ίδην απνηέιεζκα. 
 
Σν ζύλνιν ησλ ξπζκίζεσλ έρεη ώο εμήο: 
 
UR:E 
RP1:SV1U   B 
RP2:SV1U   G 
MY: ΣΟ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΜΑ 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INFORMATION 
 
Με ηνλ ραξαθηήξα I ζην πεδίν UR: (δειαδή UR:I), κπνξνύκε λα αθνύζνπκε ην id ή ην status ηνπ ςεθηαθνύ 
επαλαιήπηε. 
παιαηόηεξα ε εληνιή ήηαλ UR:SV1U  I, θάηη πνπ δελ ρξεηάδεηαη αθνύ πιένλ κε ην γξάκκα Ι κόλν, έρνπκε ην 
ίδην απνηέιεζκα. 
 
Σν ζύλνιν ησλ ξπζκίζεσλ έρεη ώο εμήο: 
 
UR:Ι 
RP1:SV1U   B 
RP2:SV1U   G 
MY: ΣΟ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΜΑ 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

 
Οη γλσζηέο εληνιέο LX , IX, AX καδί κε ην δηαθξηηηθό ηνπ επαλαιήπηε ζην πεδίν UR: (παξάδεηγκα 
UR:SV1U  LX), έρνπλ απινπνηεζεί θαη κπνξνύλ λα δσζνύλ πιένλ ρσξίο ην δηαθξηηηθό ηνπ επαλαιήπηε. 
 
Παξάδεηγκα, γηα λα δώζνπκε ηελ εληνιή ζύλδεζεο ηνπ επαλαιήπηε κε ην ηειεπηαίν REFLECTOR πνπ είρε 
ζπλνκηιία, δίλνπκε ηηο αθόινπζεο ξπζκίζεηο: 
 
UR:LX 
RP1:SV1U   B 
RP2:SV1U   G 
MY: ΣΟ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΜΑ 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 
Με ηελ θαηλνύξηα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ, θάζε θνξά πνπ ν επαλαιήπηεο είλαη ζπλδεκέλνο ζε 
απνκαθξπζκέλν ζύζηεκα, ζα καο ελεκεξώλεη κε κήλπκα ζηελ νζόλε ηνπ πνκπνδέθηε καο. 
Σν κήλπκα ζα πεξηιακβάλεη ην δηαθξηηηθό θιήζεσο ηνπ απνκαθξπζκέλνπ ζπζηήκαηνο-επαλαιήπηε θαη ηελ 
ώξα πνπ εζηάιε ην κήλπκα. 
Με ηελ απνζηνιή ηνπ ελ ιόγσ κελύκαηνο ζα αθνύγεηαη θαη ην δηαθξηηηθό ή ε θαηάζηαζε ηνπ επαλαιήπηε. 
Η πεξηνδηθόηεηα ηνπ κελύκαηνο είλαη ηα 15 ιεπηά. 
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ΗΦΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

 
ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ςεθηαθώλ επαλαιεπηώλ ηνπ .Ε.Ρ, έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη ε απνζήθεπζε θσλεηηθώλ 
κελπκάησλ. 
Απηό ζεκαίλεη πσο νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο, κπνξεί λα ερνγξαθήζεη έλα κήλπκα πνπ πξννξίδεηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη όηαλ ν δεύηεξνο εθπέκςεη πξνο ηνλ επαλαιήπηε, ζα αθνπζηεί ην θσλεηηθό 
κήλπκα πνπ ηνλ αθνξά. 
Πεξηζζόηεξεο νδεγίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ζα ζαο ζηαινύλ ζύληνκα. 
 
ηα παξαδείγκαηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην δηαθξηηηθό ηνπ επαλαιήπηε ηεο Αζήλαο SV1U, θάηη πνπ πξέπεη 
λα αιιάμνπκε θαηα πεξίπησζε π.ρ SV1Y, SZ2RLF. 
 
κε εθηίκεζε 
SV1EDZ 
 


