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B) CUM SĂ FOLOSIŢI STAŢIA RADIO CB (Bandă Civilă)

1) CONTROLUL ALIMENTĂRII ON/OFF
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul POWER (1).

Apăsaţi  şi  ţineţi  apăsată  tasta  POWER (1) a  SPK  /  MIC 

(difuzorului/microfon) la distanţă.

Alimentarea on / off este comutată alternativ.

2) CONTROLUL VOLUMULUI
Rotiţi butonul VOL (1).

Apăsaţi tasta VOL  (2) a SPK / MIC  la distanţă.

Volumul unităţii principale este de 43 de măsuri , de la 0 la 42. Dar, 

volumul SPK / MIC la distanţă este de 8 măsuri, de la 0 la 7.

A se vedea Difuzor pe Mut, pagina 24.

Volumul actual şi configurarea se afişează după 3 secunde

Afişajul  de trezire atunci când este conectat SPK / MIC la distanţă

 sincronizare 

 sincronizare 
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3) ASC (Controlul Automat Squelch) / SQUELCH

Suprimă zgomotele  nedorite  de  fond  atunci  când  nu  există  comunicare. 
Squelch nu afectează nici puterea sunetului, nici a transmisiei, dar permite o 
îmbunătăţire considerabilă a confortului ascultării.

A) ASC: CONTROLUL AUTOMAT AL SQUELCH

Brevet la nivel mondial, o exclusivitate a PRESIDENT. 
Rotiti butonul SQ (3) anti-sensul acelor de ceasornic în poziţia ASC.

Apăsaţi tasta SQL (3) a SPK / MIC la distanţă pentru 1,5 secunde

"ASC" apare pe ecran. Nu este necesară ajustarea manuală repetitivă şi o 
îmbunătăţire permanentă între confortul sensibilităţii şi ascultării atunci când 
ASC este activ. Această funcţie poate fi deconectată prin rotirea butonului în 
sensul acelor de ceasornic. În acest caz, ajustarea squelch devine din nou 
manuală. "ASC" dispare de pe ecran.

b) SQUELCH MANUAL
Rotiti butonul SQ (3) în sensul acelor de ceasornic, până la punctul exact în 
care toate zgomotul de fond dispare. Această ajustare ar trebui să se facă 
cu  precizie  încât,  dacă  este  setat  la  maxim (maxim în sensul  acelor  de 
ceasornic),  doar  cele  mai  puternice  semnale  să  fie  primite.  Cu  această 
setare,  RSQ (funcţia squelch la distanţă a a SPK / MIC la distanţă) este 
oprită.

c) SQUELCH MANUAL al SPK / MIC la distanţă

Apăsaţi tasta SQL (3) la distanţă a SPK / MIC. Nivelul la distanţă squelch 
este selectabil (3 nivele). Apăsaţi tasta (5)   pentru a selecta nivelul. 
Apăsaţi  tasta (11)  ENTER (MENU),  pentru a stoca setarea.  Se afişează 
"RSQ".

Cu această setare, manual squelch funcţia a unităţii principale este oprită.  
Când nivelul SQL este OFF, la distanţă squelch este inactiv, "RSQ" dispare 
şi şi butonul de squelch manual de pe unitate (3) este activ.

4) BARA METER S / RF

Contoarele SRF indică puterea semnalului primit în modul RX.

Activitatea ASC (Controlul Automat Squelch)

Butonul SQ este activ (squelch analogic)

Butonul SQ este inactiv. SQ la distanţă (= prag digital) este activ (squelch la 
distanţă RSQ)

Semnal de putere medie
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Contorul SRF este utilizat ca indicator RF de putere în modul TX. 
Indicatorii  contorului SRF sunt 8 trepte de la 1 (slab) la 7 (puternic), şi 0 (fără 
semnal).

5) SELECTOR CANALE: Buton rotativ şi tastele UP / DN ale microfonului
Aceste comutatoare permit creşterea sau diminuarea un canal. Un «beep» 
sună de fiecare dată când se schimbă canalul, dacă funcţia Key Beep este 
activată. A se vedea funcţia KEY BEEP la pagina 21. 

Rotiţi Butonul canalelor (5), sau apăsaţi şi ţineţi apăsat tasta (5) a MIC 
standard. 

Apăsaţi sau apăsaţi şi ţineţi apăsat tasta (5) S / T a SPK / MIC la distanţă.

6) SELECTOR MODURI AM / FM ~ LO / DX
a) SELECTORUL MODULUI AM / FM (apăsare scurtă)

Acest  comutator  permite  selectarea  modulării  AM  sau  FM.  Modul  de 
modulare trebuie să corespundă cu cel al corespondentului dumneavoastră. 
Modularea în amplitudine / AM: este pentru comunicaţii în zonele în care 
există obstacole şi distanţele peste medie. 
Modularea de frecvenţă / FM: pentru comunicaţii din apropiere în domeniu 
plat, deschis. 
Apăsaţi tasta (6) AM / FM. 

Apăsaţi tasta (6) AM / FM a SPK / MIC la distanţă. 

AM / FM sunt comutate alternativ.

Vocea de intrare

Setarea AM

Setarea FM
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A doua funcţie AM / FM (doar în configuraţia U) 

Permite  alternarea benzilor de frecvenţă  CEPT şi  ENG în configuraţia  U. 
Când este selectată banda de frecvenţă ENG, se afişează "UK". 

CEPT / ENG sunt comutate alternativ.

b) LO / DX (apăsare lungă 1,5 s)

Permite ajustarea automată a RF Gain pentru comunicare apropiată. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta (6) LO / DX (AM / FM). 

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta (6) LOCAL / DX (AM / FM), a SPK / MIC la  
distanţă. 
LO / DX este comutat alternativ.

7) MEM ~ SCAN
a) MEM (apăsare  scurtă)

Aceste  funcţii  sunt  memorate  atunci  când  se  realizează  comanda  de 
memorie: Modul AM / FM ~ Numărul canalului ~ tonul CTCSS sau codul 
DCS. 

MEM STORE (8 memorii)
1. Selectaţi canalul care va fi  memorat.
2. Apăsaţi tasta MEM (7).
3. Cu butonul rotativ (5) sau tasta (5) a microfonului standard, selectaţi    

memoria ce va  fi stocată (număr de la 1 la 8).
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta MEM (7) pentru a stoca canalul selectat. Datele

memorate pe numărul de memorie sunt afişate timp de 2 secunde.
5. După 2 secunde unitatea revine la ecranul obişnuit.

MEM STORE (8 memorii) 
1. Selectaţi canalul care va fi  memorat.
2. Apăsaţi tasta MEM (7) a SPK / MIC la distanţă.
3. Cu tasta (5) a SPK / MIC la distanţă, selectaţi memoria ce va  fi stocată 
(număr de la 1 la 8). 
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta MEM (7) a SPK / MIC la distanţă pentru a stoca
canalul selectat. Datele memorate pe numărul de memorie sunt afişate timp de 2 
secunde. 
5. După 2 secunde SPK / MIC  la distanţă a revine la ecranul obişnuit.

Comutarea  CEPT şi ENG în configuraţia U (ENG - ANGLIA)

Comutarea LO / DX (locală)

Stocarea în MEMORIE 1

Stocarea în MEMORIE 3
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Stocarea în MEMORIE 4

MEM CALL 
1. Apăsaţi tasta MEM (7).
2. Cu butonul  rotativ  (5) sau tasta  (5) a microfonului  standard,  selectaţi 
memoria ce va  fi numită (număr de la 1 la 8). 
3. Apăsaţi tasta MEM (7) pentru a selecta canalul memorat.

MEM CALL 
1. Apăsaţi tasta MEM (7) a SPK / MIC la distanţă, în mod RX normal.
2. Cu tasta (5) a SPK / MIC la distanţă, selectaţi memoria ce va  fi numită 
(număr de la 1 la 8). 
3. Apăsaţi  tasta  MEM (7)  a  SPK /  MIC  la  distanţă  pentru  a  selecta  canalul
memorat.

MEM CLEAR 
1. Ştergerea întregii memorii este posibilă prin pornirea POWER (1), cu apăsarea
tastei MEM (7). 
2. Toate memoriile sunt şterse la schimbarea configurării (vezi pagina 23).

b) SCAN (apăsare lungă 1,5 s)

Exista 2 tipuri de SCAN (scanare): 
Când la toate ALL canalele este acelaşi tip de SCAN (normal), este afişată 
pictograma "SCAN".
Când canalele au tipul de SCAN MEM, este afişată pictograma "MEM", iar 
pictograma "SCAN" luminează intermitent.
A se vedea pagina 18 pentru schimbarea tipului.

Căutarea canalelor: Permite activarea funcţiei SCAN (căutarea canalelor), 
într-un mod în creştere.Scanarea se opreşte de îndată ce există un canal 
ocupat.  Scanarea  porneşte  automat  după  3  secunde  de  la  sfârşitul 
semnalului de recepţie şi nici o cheie nu este activată timp  de 3 secunde. 
Scanarea  începe  din  nou  într-un  mod  în  creştere  prin  rotirea  butonului 
rotativ către dreapta, sau într-un mod în descreştere prin rotirea butonului 
rotativ către stânga. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta SCAN (MEM) (7) pentru a 
începe SCAN (scanarea).

Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta  (7) SCAN (MEM) a SPK / MIC la distanţă 
pentru a începe SCAN (scanarea). 
Ambele moduri, AM / FM sunt scanate alternativ. 
La tipul  MEM SCAN, ambele canale de urgenţă sunt scanate cu canalele 
memorate. 
Pentru a dezactiva funcţia de SCAN (scanare) apăsaţi tasta PTT (13) sau o 
apăsare nouă, lungă pe tasta (7) SCAN (MEM).

Stocarea în MEMORIE 5

Afişarea  modului de SCAN scanare normal
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Afişarea  modului de SCAN scanare a memoriei

8) NB/HIC ~ MON
NB / HIC (apăsare scurtă)
NB supresor de zgomot. Aceste filtre permit reducerea zgomotelor de fundal 
şi anumite interferenţe de recepţie. "NB" apare pe ecran atunci când filtrul 
NB este activat. 
Hi-Cut elimină interferenţele de înaltă frecvenţă.  Trebuie să fie utilizat  în 
conformitate cu condiţiile de recepţie.  "HIC" apare pe ecran atunci  când 
filtrul HI-Cut este activat. 
Apăsaţi tasta (8) NB / HIC pentru a selecta filtrul în mod alternativ.

Apăsaţi NB / HIC (8) a SPK / MIC la distanţă pentru a selecta filtrul în mod 
alternativ.

9) MON (apăsare lungă 1,5 s)
Funcţia  MON dezactivează funcţia squelch, se utilizează pentru "a asculta 
rapid". Acesta funcţionează cu squelch analogic, squelch ASC, RSQ.
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (8) MON (NB / HIC) pentru a activa funcţia 
MON.  

Apăsaţi scurt tasta MON (9) la distanţă a SPK / MIC pentru a activa funcţia 
MON. Acesta funcţionează cu analogic squelch, ASC, RSQ squelch. 

Funcţia  MON on / off   în mod alternativ.  În timp ce această funcţie este 
activă  pictograma  "MON" se  aprinde  intermitent  şi  pictograma  "BUSY" 
iluminează.

10) CH19 / 9 ~ LOCK
a) CH19 / 9 (apăsare scurtă)

Apăsaţi tasta  (10) CH19 / 9 pentru a activa instantaneu aceste canale de 
urgenţă. 

Apăsaţi tasta (10) CH19 / 9 a SPK / MIC la distanţă pentru a activa    
       instantaneu aceste canale de urgenţă.

Setarea Filtrului NB + HIC

Setarea transmisiei  MON

Tranziţia canalelor  apelurilor de urgenţă
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b) LOCK (blocare) (apăsare lungă 1,5 s)
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta (10) LOCK (CH19 / 9) pentru a bloca unitatea 
şi SPK / MIC la distanţă. 
Următoarele funcţii sunt active, chiar dacă funcţia  LOCK de blocare este 
activă: tasta (13) PTT, butonul SQ (3), butonul VOL şi POWER (1). 

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta LOCK (10) (CH19 / 9) a SPK / MIC la distanţă 
pentru a bloca SPK / MIC  la distanţă şi unitatea. 
Următoarele funcţii sunt active, chiar dacă funcţia de blocare este activă: 
tasta (13) PTT, tasta SQL (2), tasta (2)  VOL şi tasta POWER (1).

Key Lock (bocarea tastelor) activat

11) MENU ~ ENTER
a) MENU (apăsare scurtă)

Apăsaţi tasta MENU (10) pentru a activa modul MENU (meniu). 
Apăsaţi tasta MENU (10) a SPK / MIC la distanţă pentru a activa modul MENU. 
Apăsaţi tasta MENU (10) încă o dată, setarea curentă este stocată şi modificările meniului de pe următoarea setare (vezi tabelul). 
Dacă nu se poate regla timp de 10 secunde, aparatul iese din modul MENU.

Nr. Elementul din meniu Zona eficientă Element selectabil Pagina
a Setare CTCSS/DCS /CH Off (oprit), CTCSS: 1 la 38, DCS: 1 la 104 17
b Setare SCAN TYPE /CH On/off (Pornit/Oprit) 18
c VOX SENSITIVITY LEVEL (nivel de sensibilitate VOX) /UNIT off (oprit), 1 la 9 18
d ANTI VOX LEVEL (nivel ANTI VOX) /UNIT 0 la 9 19
e VOX DELAY TIME (timp de întârziere VOX) /UNIT 1 la 9 (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 3 secunde) 19
f ROGER BEEP (ton de recepţie) /UNIT on/off (pornit/oprit) 20
g KEY BEEP (ton al tastelor) /UNIT on/off (pornit/oprit) 21
h BACK LIGHT COLOUR (2) (culoare luminii de fundal) /MAIN UNIT Portocaliu (O) / Verde (G) 21
i DIMMER (1)  (atenuator) /Remote SPK/MIC off (oprit), LO (jos), HI (înalt) 22
j LCD CONTRAST (1)    (contrast LCD) /Remote SPK/MIC 1 la 10 22
(1) Setarea DIMMER şi contrast LCD apar pe THOMAS numai atunci când SPK / MIC la distanţă opţional este conectat. Astfel, în cazul în care nu este conectat, elementele selectabile din  
meniu sunt de la a la h. 
(2) Funcţia nu este valabilă pentru SPK / MIC la distanţă. Această funcţie nu exista pe WILLIAM ASC. Elementele se modifică de la g la i.

A se vedea caracteristicile de funcţionare pe pagina indicată.
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b) ENTER (apăsare lungă 1,5 s)
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta (10) ENTER (MENU) pentru a finaliza setarea şi 
a ieşi din modul MENU (meniu). 

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta (10) ENTER (MENU) a SPK / MIC la distanţă 
pentru a finaliza setarea şi a ieşi din modul MENU.

12) MICRO PLUG RJ45
Ştecărul este situat pe panoul frontal al aparatului de emisie-recepţie şi face 
setarea  echipamentului în tabloul de bord să fie mai uşoară.

Apăsaţi 1, trageţi 2 pentru a scoate 
A se vedea diagrama de cablare pagina 31.

13) TRANSMISSION (transmisie)

a) PTT
Tasta de transmisie (13), apăsaţi pentru a transmite un mesaj, TX se afişează 
şi eliberaţi pentru a asculta o comunicare primită. 

Tasta de transmisie (13) a SPK / MIC la distanţă, apăsaţi pentru a transmite 
un mesaj, TX se afişează şi eliberaţi pentru a asculta o comunicare primită.

Pentru a transmite, puteţi utiliza, de asemenea, funcţia VOX.

b) TRANSMISIA VOX

Funcţia  VOX permite transmiterea prin vorbire în microfonul original (sau în 
microfonul opţional Vox) fără a apăsa butonul PTT. Atunci când funcţia VOX 
este  activa,  se  afişează  "VOX". Utilizarea  unui  microfon  opţional  Vox 
conectat la panoul din spate al aparatului de emisie-recepţie (D) dezactivează 
microfonul iniţial.
Limita de transmisie continuă este de 5 minute în modul VOX TX. Dacă s-a 
terminat, un mod radio se transformă în condiţie de eroare a transmisiei VOX 
în mod automat.
Următorii trei parametri sunt selectabili în modul meniu: sensibilitatea VOX - 
Nivelul Anti VOX - timp de întârziere VOX.

Funcţia VOX dezactivează difuzorul  WILLIAM SPK / MIC la distanţă. 

A se vedea parametrii de setare ai VOX la pagina 18.

Transmisia PTT

Transmisia VOX

Eroare de transmisie

Eroare de transmisie de ANTI Vox
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14) FUNCŢIILE MENIULUI
Dacă nu este făcută nicio setare timp de 10 secunde, aparatul iese din modul 
MENU.

a) CTCSS / DCS

CTCSS si DCS pot fi setate numai pe modul FM. CTCSS (Sistem Squelch 
Codificat, cu tonuri continue) şi DCS (Squelch  cu coduri digitale) sunt două 
metode de tonuri squelch, acestea înlocuiesc squelch-ul manual şi simultan 
funcţionează  similar  cu  un  sistem  selectiv  de  apelare.  Funcţiile  squelch 
adesea depind de intensitatea câmpului sau sunt controlate prin intermediul 
raportului  semnal-către-zgomot.  Acest  lucru  înseamnă  că  ele  depind 
întotdeauna  de  condiţiile  diferite  ale  recepţiei.  Fiecare  transmisie  de  pe 
canalul  selectat  şi  fiecare  transportator  de  interferenţe  vor  deschide,  de 
asemenea, squelch-ul.

Toate radiourile care aparţin unui anumit circuit  de conversare trebuie să fie 
operate folosind  acelaşi  frecvenţă CTCSS sau acelaşi  cod DCS. Squelch-ul 
radioului care primeşte se deschide doar atunci când se primeşte un semnal 
oferind CTCSS / DCS corespunzătoare. Squelch-ul manual şi ASC sunt oprite. 
CTCSS si DCS încă funcţionează atunci când semnalul este deja foarte slab şi 
are un zgomot de fond considerabil. Sunt disponibile 38 de tonuri CTCSS şi 104 
coduri DCS. 
Apăsaţi tasta (11) MENU o dată.  CTCSS curente / setarea DCS se afişează. 
Rotiţi butonul canalelor (5) sau apăsaţi tasta (5)  a microfonului standard, 
pentru a selecta tonul CTCSS sau codul DCS.

Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setările meniului se 
modifică în următoarele. 
Apăsaţi  şi  ţineţi  apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi  din modul 
MENU.

Apăsaţi  tasta  (11)  MENU a  SPK/MIC la  distanţă  o  dată.  CTCSS curente  / 
setarea DCS se afişează. Apăsaţi tasta (5)  a SPK/MIC la distanţă, pentru 
a selecta tonul CTCSS sau codul DCS.
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setările meniului se modifică în următoarele. 
Apăsaţi  şi  ţineţi  apăsată  tasta  (11)  ENTER (MENU)  a  SPK/MIC la  distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

Selectare codului DCS / CTCSS
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A se vedea lista de tonuri CTCSS şi lista de coduri DSC la pagina 32.

b) SCAN TYPE (Tipul scanării)
Apăsaţi tasta (11) MENU de două ori. Setarea curentă a tipului de SCAN este 
afişată. Rotiţi butonul canalelor (5) sau apăsaţi tasta (5)  a microfonului 
standard, pentru a selecta tipul de SCAN. 
Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului se 
transformă în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă de două ori. Setarea curentă 
a  tipului  de  SCAN este  afişată.  Apăsaţi  tasta  (5)   a  a  SPK/MIC  la 
distanţă, pentru a selecta tipul de SCAN. 
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului se transformă în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

A se vedea funcţia SCAN la pagina 13.

c) NIVELUL DE SENSIBILITATE VOX -
Nivelul de sensibilitate VOX permite ajustarea  microfonului (unul original sau 
opţional Vox) pentru o calitate optimă a transmisiei.  
Nivelul reglabil: oF (Oprit), de la 1 ( Nivelul ridicat) la 9 (nivel scăzut).
Apăsaţi  tasta  (11)  MENU de  trei  ori.  Se  afişează  setarea  curentă  pentru 
SENSIBILITATEA  VOX.  Rotiţi  butonul  canalelor  (5) sau  apăsaţi  tasta  (5)

a microfonului standard, pentru a selecta SENSIBILITATEA VOX. 
Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi  tasta  (11)  MENU a  SPK/MIC  la  distanţă  de  trei  ori.  Se  afişează 
setarea  curentă  pentru  SENSIBILITATEA  VOX.  Apăsaţi  tasta  (5)  a 
SPK/MIC la distanţă, pentru a selecta SENSIBILITATEA VOX. 
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta 
(11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă pentru a ieşi din modul MENU.
Atunci când funcţia VOX este activă în timp ce un  SPK / MIC la distanţă este 
conectat, difuzorul  SPK / MIC la distanţă este întotdeauna oprit.

Selectare tipului de scanare

Selectarea sensibilă VOX
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d) ANTI VOX LEVEL -

Funcţia ANTI VOX verifică volumul difuzorului şi inhibă transmisia VOX. Acest 
lucru este pentru a preveni o buclă uşoară de la sunetul difuzorului către MIC. 
Când  inhibarea  anti  VOX  funcţionează,  pictograma  "VOX" se  aprinde 
intermitent. Nivelul este reglabil de la 0 (Off) la 9 (nivel scăzut).
Apăsaţi  tasta  (11)  MENU de patru  ori.  Se afişează  setarea  curentă  ANTI 
VOX.  Rotiţi  butonul  canalelor  (5) sau apăsaţi  tasta  (5) a microfonului 
standard, pentru a selecta ANTI VOX LEVEL. 
Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi  tasta (11) MENU a SPK/MIC la  distanţă de patru ori.  Se afişează 
setarea  curentă  ANTI  VOX LEVEL.  Apăsaţi  tasta  (5)  a  SPK/MIC  la 
distanţă, pentru a selecta ANTI VOX LEVEL. 
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

e) VOX DELAY TIME – dt

Timpul de întârziere VOX este timplu maxim de aşteptare de la sfârşitul cererii 
transmisiei până la sfârşitul real al transmisiei. Dacă cererea de transmisie 
este detectată cu întârziere, transmisiei se va face fără pauză.
Apăsaţi  tasta  (11)  MENU de  cinci  ori.  Se  afişează  setarea  curentă  VOX 
DELAY  TIME.  Rotiţi  butonul  canalelor  (5) sau  apăsaţi  tasta  (5) a 
microfonului standard, pentru a selecta VOX DELAY TIME (de la 1 la 9). 

Selectarea nivelului ANTI VOX

Selectarea VOX DELAY TIME
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Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi  tasta (11)  MENU a SPK/MIC la  distanţă de cinci  ori.  Se afişează 
setarea  curentă VOX DELAY TIME.  Apăsaţi  tasta  (5)  a  SPK/MIC la 
distanţă, pentru a selecta VOX DELAY TIME (de la 1 la 9). 
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

f) ROGER BEEP

ROGER BEEP (Tonul de recepţie) este un sunet scurt, care este transmis la 
sfârşitul  transmisiei.  Atunci  când  funcţia  ROGER  BEEP  este  activa,  se 
afişează . 
Apăsaţi tasta  (11) MENU de şase ori. Se afişează setarea curentă  ROGER 
BEEP. Rotiţi  butonul canalelor  (5) sau apăsaţi tasta  (5) a microfonului 
standard, pentru a selecta setarea ROGER BEEP (ON/OFF).
Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi  tasta (11)  MENU a SPK/MIC la  distanţă de şase ori.  Se afişează 
setarea curentă ROGER BEEP. Apăsaţi tasta (5) a SPK/MIC la distanţă, 
pentru a selecta setarea ROGER BEEP (ON/OFF). 
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

Selectarea VOX Delay Time

Setarea ROGER BEEP
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Transmiterea tonului de recepţie poate fi auzită prin difuzor.

g) KEY BEEP (Tonul tastelor)
Atunci când funcţia KEY BEEP este activa, se afişează "BP".
Apăsaţi  tasta  (11)  MENU de  şapte  ori.  Se  afişează  setarea  curentă  KEY 
BEEP.  Rotiţi  butonul canalelor  (5) sau apăsaţi tasta  (5) a microfonului 
standard, pentru a selecta setarea KEY BEEP (ON/OFF).
Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă de  şapte  ori.  Se afişează 
setarea curentă KEY BEEP. Apăsaţi tasta (5)  a SPK/MIC la distanţă, 
pentru a selecta setarea KEY BEEP (ON/OFF). 
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

Atunci când funcţia Key Beep este oprită, Roger Key Beep, nu poate fi auzit 
prin difuzor, dar transmisia efectivă se realizează în mod automat.

h) BACK LIGHT COLOUR (numai THOMAS)/ CULOAREA LUMINII DE FUNDAL
Această funcţie nu merge cu afişarea SPK / MIC la distanţă.
Apăsaţi tasta (11) MENU de opt ori. Se afişează setarea curentă COLOUR a 
culorii.  Rotiţi  butonul canalelor  (5) sau apăsaţi tasta  (5) a microfonului 
standard, pentru a selecta COLOUR culoarea de pe afişajul unităţii centrale 
(GREEN/ORANGE) (VERDE/PORTOCALIU).
Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi  tasta  (11)  MENU a  SPK/MIC  la  distanţă  de  opt  ori.  Se  afişează 
setarea  curentă  COLOUR  a  culorii.  Apăsaţi  tasta  (5)  a  SPK/MIC  la 
distanţă, pentru a selecta  COLOUR culoarea de pe afişajul unităţii centrale 
(GREEN/ORANGE) (VERDE/PORTOCALIU). 

Setarea KEY BEEP

Setarea Culorii LUMINII DE FUNDAL
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Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

i) DIMMER (numai WILLIAM) (atenuator)
Această funcţie nu merge cu afişajul  unităţii principale.
Funcţia DIMMER schimbă intensitatea luminii de fundal a SPK / MIC la 
distanţă. OFF (fără lumină de fundal), intensitate LOW (mică) sau HIGH 
(mare).
Apăsaţi tasta (11) MENU de nouă ori. Se afişează setarea curentă DIMMER. 
Rotiţi butonul canalelor (5) sau apăsaţi tasta (5) a microfonului standard, 
pentru a selecta DIMMER al afişajului SPK/MIC la distanţă.
Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.

Apăsaţi  tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă de  nouă  ori.  Se afişează 
setarea  curentă  DIMMER.  Apăsaţi  tasta  (5)  a  SPK/MIC  la  distanţă, 
pentru a selecta DIMMER al afişajului SPK/MIC la distanţă. 

Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

j) LCD CONTRAST (numai WILLIAM)
Această funcţie nu merge cu afişajul  unităţii principale.
Funcţia CONTRAST schimbă contrastul (de la 1 la 10) întrelumina de fundal 
şi caracterele de pe SPK / MIC la distanţă.
Apăsaţi  tasta  (11)  MENU de  zece  ori.  Se  afişează  setarea  curentă 
CONTRAST.  Rotiţi  butonul  canalelor  (5) pentru  a  selecta  nivelul  de 
CONTRAST al afişajului SPK/MIC la distanţă.

Setarea DIMMER
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Apăsaţi tasta (11) MENU. Setarea curentă este stocată şi setarea meniului  se 
modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  (11) ENTER (MENU) pentru a ieşi din modul 
MENU.
Apăsaţi  tasta (11)  MENU a SPK/MIC la  distanţă de  zece  ori.  Se afişează 
setarea curentă CONTRAST. Apăsaţi tasta (5)  a SPK/MIC la distanţă, 
pentru a selecta nivlul de CONTRAST al afişajului SPK/MIC la distanţă. 
Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă. Setarea curentă este stocată 
şi setarea meniului  se modifică în următoarea. 
Apăsaţi şi ţineţi  apăsată tasta (11) ENTER (MENU) a SPK/MIC la distanţă 
pentru a ieşi din modul MENU.

15) CONFIGURAREA

(configurarea: EU; PL; d: EC; U)
Benzile de frecvenţă trebuie să fie alese în funcţie de ţara de utilizare. Nu 
utilizaţi nicio altă configurare. Unele ţări au nevoie de licenţă de utilizator. A se 
vedea tabelul de la pagina 34.

Procedură 
1. Porniţi POWER (1), prin apăsarea tastei (11) MENU.

ConF şi setarea curentă sunt afişate.
2. Apăsaţi tasta (11) MENU.

ConF şi setarea curentă încep să lumineze intermitent. 
3. Rotiţi butonul canalelor (5) sau apăsaţi tasta  a microfonului standard, 

pentru a selecta noua setare.
4. Apăsaţi tasta (11) MENU.

Noua setare este stocată şi ConF şi setarea curentă se aprind  pe ecranul
LCD.

Procedură
1. Porniţi POWER (1), prin apăsarea tastei (11) MENU a SPK/MIC la distanţă.

CONFIG şi setarea curentă sunt afişate.
2. Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă.

CONFIG şi setarea curentă încep să lumineze intermitent.

Setare CONTRAST
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Setarea CONFIGURĂRII –1

Setarea CONFIGURĂRII –2

Setarea CONFIGURĂRII –3

3. Apăsaţi tasta  a SPK/MIC la distanţă, pentru a selecta noua 
setare.

4. Apăsaţi tasta (11) MENU a SPK/MIC la distanţă.

Noua setare este stocată şi se aprind setarea CONFIG şi curentă  pe 
ecranul  LCD.  În  acest  moment,  confirmaţi  selectarea  prin  oprirea 
aparatului de emisie-recepţie şi apoi porniţi-l din nou. 

A se vedea tabelul benzi de frecvenţe paginile 29 ~ 31 / configurare 
pagina 33.

16) LOUDSPEAKER MUTE (Difuzorul pe mut)
Difuzorul  unităţii poate fi dat pe mut. 
Porniţi POWER (1) prin apăsarea tastei (8) NB / HIC.

Porniţi POWER (1) prin apăsarea tastei (8) NB / HIC.

Condiţia difuzorului on/off este schimbată în mod alternativ. 
Atunci când difuzor este pe mut, rotiţi butonul VOLUME (1) sau apăsaţi tastei 
(2)  VOL a SPK / MIC la distanţă şi afişează întotdeauna UOL 00 pe 
THOMAS. Volumul este ridicat sau scăzut pe afişajul WILLIAM.

A) ALIMENTARE (13,2 V)

B) CONECTOR PENTRU ANTENĂ (SO-239)

C) FIŞĂ PENTRU BOXE EXTERNE (8 Ω, Ø 3,5 MM)

D) FIŞĂ PENTRU MICROFON VOX OPŢIONAL (Ø 2,5 MM)
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Setarea CONFIGURĂRII – 4

Afişaje VOLUM cu difuzorul dat pe mut

Rotiţi butonul VOL

- Canale: 40 
- Moduri de modulatie: AM / FM 
- Intervale de frecvenţă: de la 26.965 MHz la 27.405 MHz 
- Tonuri CTCSS: 38 
-  Coduri DCS: 104 
- Impedanţa antenei: 50 ohm
- Alimentare: 13,2 V 
- Dimensiuni (în mm): 125 (L) x 38 (H) x 103 (D) 
- Greutate: ~ 0.7 kg 
- Accesorii livrate: microfon  electret  cu  suport,  suport  de 

montare, şuruburi. 
- Filtru: ANL (Limitator Automat de Zgomot) încorporat

2) TRANSMISIE

- Cota de frecvenţă: + / - 200 Hz 
- Puterea transportatorului: 4 W AM / FM 4 W 
- Interferenţe de transmisie: inferioară 4 NW (- 54 dBm) 
- Răspuns audio: 300 Hz la 3 KHz 
- Putere emisă în canalul ad.: inferioară 20 μW 
- Sensibilitate microfon: 7 mV 
- Evacuare: 1,8 A (cu modulare) 
- Distorsiuni semnal modulat: 2%

3) RECEPŢIE

- Sensibilit. max. la 20 dB SINAD: AM / 0,5 μV - 113 dBm 
FM / 0,35 μV - 116 dBm 

- Răspuns al frecvenţei: 300 Hz la 3 kHz
- Selectivitate canal adiacent: 60 dB 
- Putere audio maximă: 2 W 
- Sensibilitate squelch: minim 0.2 μV - 120 dBm 

maxim 1 mV - 47 dBm 
- Rata de respingere a frecv. img: 60 dB 
- Frecventa intermediara rată re.: 70 dB 
- Evacuare: 300 mA nominal / 750 mA maxim
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