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Staţia radio G14 PMR446 

Vă mulţumim pentru alegerea staţiei Midland! G14 este o staţie portabilă în frecvenţă gratuită în aproape 
toate ţările Europene. Pentru mai multe informaţii, vă sugerăm să vă uitaţi peste tabelul cu restricţiile de 
utilizare. 

Combinând ultima tehnologie în domeniul staţiilor radio cu un cadru mecanic şi electronic robust, G14 
reprezintă soluţia ideală şi eficientă pentru profesionişti, care doresc să stea în legatură cu colegii lor 
(construcţii, clădiri, hoteluri, târguri, spectacole, vânătoare, drumeţii) sau cu utilizatori diferiţi, sau pentru cei 
care vor să vorbească cu prietenii sau cu familia. Are carcasă robustă, cu funcţii uşor de folosit şi un design 
plăcut, asta înseamnând că este uşor de folosit în orice activitate.  

Multumită software-ului de programare Midland, conceput special pentru G14, este posibilă extinderea 
flexibilităţii şi trăsăturilor staţiei dvs: 

• Puteţi activa scanarea canalului (fie în modul normal sau prioritar) şi asa mai departe, definirea unuia
din canale ca prioritar pentru modul prioritar de scanare; 

• Dacă este necesar, puteţi simplifica utilizarea staţiei dvs. prin dezactivarea unor trăsături standard.

S.C. BIT ONLINE SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 121, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021 211 0652 / 0727 355790

___________________________________________________www.cbmania.ro / e-mail: bit@ines.ro



2

Trăsături principale: 

• Staţie PMR446
• Putere de ieşire: 500 mW
• Pas de frecvenţă: 12.5 KHz
• Funcţie VOX încorporată
• 2 moduri de Scanare: scanarea tuturor canalelor şi scanarea canalelor prioritare
• Funcţia SCRAMBLER (pentru protejarea comunicaţiei)
• Ecran LCD cu lumină de fundal interschimbabilă (3 culori)
• 50 coduri CTCSS+105 coduri DCS
• Funcţia TIME OUT TIMER
• Funcţia BUSY LOCK OUT
• Funcţia Emergency

Conţinutul pachetului: 

• Staţie radio G14
• Suport pentru centură
• Încărcător de perete
• Acumulator de 1200mAh Li-ion
• Încărcător de birou

Raza de acoperire 

Raza maximă depinde de condiţiile terestre şi este obtinută în timpul utilizării într-un spaţiu deschis. 
Singura limitare a posibilei raze maxime de acoperire sunt factorii de mediu, cum ar fi blocajele cauzate de 
copaci, clădiri sau alte obstacole. Înăuntrul unei masini sau a unei construcţii metalice, raza de acoperire 
poate redusă. În mod normal, raza de acoperire în oraş, cu clădiri şi alte obstacole este de aproximativ 1 sau 2 
km. Într-un spaţiu deschis, dar cu obstacole precum copaci, frunze sau case, raza maximă posibilă este de 
aproximativ 4-6 km. În spatiu deschis, fără obstacole şi cu vizibilitate, de exemplu în munţi, acoperirea poate 
fi mai mare de 12 km. 
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BUTOANELE PRINCIPALE 

1. Antena
2. Potenţiometru – rotiţi în sensul acelor de ceas sau în sensul invers pentru schimbarea unor setări
3. Butonul Power/Volum – rotiţi în sensul acelor de ceas pentru alimentare şi pentru cresterea nivelului

volumului. Rotiţi în sensul invers acelor de ceas pentru scăderea nivelului volumului şi pentru
închidere.

4. Difuzor – G14 are un difuzor încorporat.
5. Microfon încorporat – aici sunetul este preluat de către microfon.
6. Ecran LCD
7. MENU – apăsaţi acest buton pentru a intra în meniul staţiei.
8. SCAN/  – apăsaţi acest buton pentru activarea funcţiei SCAN sau pentru ieşirea din setarile

curente. Ţineţi apăsat acest buton pentru 5 secunde pentru activarea funcţiei Lock.
9. ENTER – apăsaţi acest buton pentru confirmarea configurării.
10. PTT – apăsaţi acest buton pentru a transmite, eliberaţi-l pentru a recepţiona.
11. MONITOR – în modul de recepţie, ţineţi apăsat acest buton pentru a monitoriza canalul/frecvenţa

utilizată.
12. CALL – pentru a trimite un apel pe canalul selectat (primit doar de un alt utilizator G14)

• CALL + MONITOR: apăsaţi aceste două butoane pentru activarea funcţiei Emergency;
• CALL + PTT: apăsaţi aceste două butoane pentru activarea sunetului 1750 Hz.

13. DIFUZOR EXTERN/MUFĂ MICROFON – permite conectarea unor dispozitive externe cum ar fi
căşti, microfoane.
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Ecranul LCD 

1. Indică nivelul bateriei
2. Indică schimbarea frecvenţei TX/RX “OFFSET”
3. indică nivelul puterii de ieşire (HI = înalt / LO = scăzut)
4. apare în timp ce staţia scanează canalele
5. Blocare tastatură
6. DCS este pornit
7. CTCSS este pornit
8. Funcţia VOX este pornită
9. Apare atunci când trimiteţi un apel
10. Activarea Priority Scan
11.  Puterea semnalului primit şi puterea TX 
12.  Frecvenţa în uz 
13. Funcţii MENIU
14. Apare atunci când Scan găseşte un semnal

OPERAŢII 

Deschidere/închidere şi volum 

Rotiţi butonul power/volume în sensul acelor de ceas pentru deschiderea staţiei şi pentru creşterea nivelului 
volumului. Rotiţi în sensul invers acelor de ceas pentru reducerea nivelului volumului şi pentru închiderea 
staţiei. 
În timp ce staţia este deschisă, ecranul LCD va afişa toate iconiţele pentru o secundă şi ecranul LCD va 
indica ultimul canal/frecvenţa selectate. 

Transmisie 

Pentru a comunica, toate staţiile din grupul dvs. trebuiesc setate pe aceeaşi bandă (PMR) şi pe acelaşi canal. 
Ţineţi apăsat butonul MON pentru a fi siguri că frecvenţa nu este ocupată şi apoi apăsaţi butonul PTT. Pentru 
o claritate maximă, ţineţi dispozitivul la o distantă de aproximativ 4/10 cm.
Eliberaţi butonul PTT pentru recepţie. 
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Doar un singur utilizator poate vorbi în timpul comunicaţiilor radio. Prin urmare, este important să nu 
transmiteţi atunci cand recepţionaţi un mesaj şi să folosiţi modul de transmisie mai puţin pentru a permite şi 
celorlalţi utilizatori să o folosească. 
Transmisia consumă o cantitate semnificativă de energie şi, prin urmare, trebuie folosită cu moderaţie 
pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. 
Alternativ, este deasemeni posibil să selectaţi o putere scăzută a transmisiei. 
Dacă nu puteţi contacta o staţie, cu care nu aţi avut probleme în receptia acesteia, staţia poate folosi 
tonurile CTCSS sau codurile DCS. 

Alarmă de urgenţă 

Ţineţi apăsat pentru o secundă butonul CALL şi apăsaţi MON: staţia va trece la alarma de urgenţă. Pentru 
dezactivarea acestei funcţii, apăsaţi butonul PTT. 

PRC – Canalul prioritar 

Este posibil să setaţi un canal prioritar pentru scanarea prioritară.  
Canalul prioritar este cautat în timpul modului SCAN. Puteti alege canalul prioritar dintre 99 canale 
disponibile. (Dacă, de exemplu alegeţi canalul 9 ca fiind prioritar, scanarea va fi după cum urmează: 1 9 2 9 3 
9 4 9 5 9 6 9 7 …). 

Pentru alegerea canalului prioritar: 
1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până când “PRC” este afişat pe ecran
3. Apăsaţi ENTER
4. Rotiţi butonul Encoder şi alegeţi canalul prioritar dorit
5. Confirmaţi selecţia dvs. cu ENTER şi ieşiti prin dubla apăsare a butonului SCAN.

SCAN şi PRI – Scanare prioritară 

Funcţia SCAN este foarte utilă pentru a monitoriza canalele înaintea transmiterii. 
Atunci când staţia este în modul de recepţie, funcţia de scanare se va opri, şi va relua scanarea dupa 5 
secunde dupa ce semnalul nu mai este prezent. Această funcţie este utilă pentru verificarea canalelor libere. 

Scanarea tuturor canalelor 

Apăsaţi butonul SCAN: staţia va scana toate canalele de la canalul în uz. Oricând un semnal este detectat, 
staţia va suspenda scanarea pentru 5 secunde; apoi continuaţi scanarea exceptând apăsarea butonului PTT sau 
ENTER. 

PRI – Scanarea prioritară 
Apăsaţi butonul MENU. Cu butonul Encoder, selectaţi “PRI”. Cu scanarea prioritară, canalul prioritar 
anterior setat este căutat. Oricând un semnal este detectat, staţia va suspenda scanarea pentru 5 secunde; apoi 
continuaţi scanarea exceptând apăsarea butonului PTT sau ENTER. 
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Setări modul de scanare 
Apăsaţi MENU şi apoi rotiţi butonul Encoder. Ecranul va afişa “SCANS”. Apăsaţi ENTER şi apoi rotiţi 
butonul Encoder pentru alegerea tipului de scanare (TO/CO/SE). Confirmaţi selecţia dvs. cu ENTER şi ieşiţi 
prin dubla apăsare a butonului SCAN. 

TO – Time-operated Scan 
Oricând un semnal este detectat, staţia va suspenda scanarea pentru 5 secunde, şi apoi va continua scanarea 
chiar dacă semnalul este încă prezent. 

CO: Carrier-operated Scan 
Oricând un semnal este detectat, staţia va opri scanarea. Va relua scanarea odată ce semnalul nu va mai fi 
prezent. 

SE: Cautare scanare 
Staţia va opri scanarea şi va ieşi din modul Scan odată ce un semnal a fost detectat. 

VOX – Selectarea nivelului de sensibilitate VOX 
G14 activează conversaţiile hands-free prin funcţia VO: vorbiţi în direcţia microfonului şi comunicaţia va fi 
activată automat. 
Sensibilitatea VOX poate fi ajustată în trei nivele diferite. Funcţia VOX este dezactivată în mod implicit. 

Pentru activare, urmaţi paşii de mai jos: 
1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până când ecranul afişează “VOX”
3. Apăsaţi butonul ENTER
4. Rotiţi din nou butonul Encoder şi selectaţi nivelul VOX dorit (1: sensibilitate înalta, 2: sensibilitate

medie, 3: sensibilitate scăzută)
Confirmaţi selecţia dvs. cu ENTER şi ieşiţi apăsând de două ori butonul SCAN. 
Pentru dezactivarea funcţiei VOX, urmaţi paşii anteriori şi alegeţi “Off”. 

POW – Configurarea puterii de transmisie 
G14 are două puteri de transmisie selectabile. 

Pentru selectarea nivelului de putere dorit: 
1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până cand este afisat “POW”
3. Apăsaţi butonul ENTER
4. Rotiţi butonul Encoder şi selectaţi nivelul de putere dorit (sunt disponibile două niveluri de putere:

H=~500mWERP şi L=~10mWERP)
5. Confirmaţi selecţia cu ENTER. Ecranul va afişa HI sau LO în funcţie de puterea selectată
6. Pentru ieşire apăsaţi de două ori SCAN

Dacă staţia dvs. este utilizată pe o distanta scurtă, puteţi selecta putere scăzută şi prin urmare extindeţi durata 
de viaţă a bateriei. 

SQUELCH 
Cu funcţia Squelch zgomotele pot fi suprimate pe canalele libere. 
Pentru selectarea nivelului Squelch: 
Apăsaţi butonul MENU; 
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Rotiţi butonul Encoder până cand este afişat SQL; 
Apăsaţi butonul ENTER; 
Rotiţi butonul Encoder şi selectaţi nivelul Squelch dorit (sunt disponibile nouă nivele); 
Confirmaţi selecţia dvs. cu ENTER şi ieşiţi prin dubla apăsare a butonului SCAN. 
Asiguraţi-vă că nu setaţi un nivel al squelch-ului excesiv de mare, deoarece în acest caz nu veţi mai primi 
semnalele mai slabe. Pe de altă parte, un nivel prea scăzut va activa Squelch-ul chiar şi atunci când nu sunt 
semnale prezente. 
Squelch-ul trebuie să fie întotdeauna ajustat atunci când nici un semnal nu este prezent. 

SCRAMBLER 
Scrambler este făcut pentru a proteja comunicaţiile. 
Această trăsătură previne ceilalţi utilizatori ale altor reţele să audă şi să înteleagă comunicaţiile. 

Pentru activarea/dezactivarea scrambler-ului: 
1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până cand este afişat SCRM
3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Apăsaţi butonul Encoder pentru a activa/dezactiva SCRAMBLER: ON (pentru activare) sau OFF

(pentru dezactivare)
5. Confirmaţi selecţia dvs. cu ENTER şi iesiţi prin dubla apăsare a butonului SCAN. Ecranul va afişa S.

Atunci când Scrambler este activat, nu este posibil să primiţi comunicaţii clare. Prin urmare, înainte de 
activare, este necesar să vă asiguraţi că toate staţiile cu care doriţi să comunicaţi au activată această funcţie, 
altfel nu veţi putea să comunicaţi cu aceştia. 
Scrambler-ul staţiei nu garantează pe deplin siguranţa comunicaţiilor. 

LED – Lumina de fundal pornită/oprită 
Pentru activarea/dezactivarea luminii de fundal a ecranului LCD: 

1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până cand este afisat LED
3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Apăsaţi butonul Encoder pentru a activa/dezactiva lumina de fundal. Sunt disponibile trei opţiuni:

ON, OFF şi AUTO
5. Confirmaţi selecţia cu ENTER şi ieşiţi prin dubla apăsare a butonului SCAN.

LIGHT – Selectaţi culoarea luminii de fundal 
Pentru selectarea luminii de fundal, urmaţi aceşti paşi: 

1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până când este afişat LIGHT
3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Apăsaţi butonul Encoder pentru a alege dintre trei culori diferite
5. Confirmaţi selecţia cu ENTER şi ieşiţi prin dubla apăsare a butonului SCAN.

BIP TASTATURĂ pornit/oprit 
De fiecare dată când un buton este apăsat, veţi auzi un ton de bip. Tonul de bip al tastaturii este activat în 
mod implicit. 
Pentru dezactivarea tonului bip, urmaţi procedura: 

1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până când este afişat BEEP
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3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Apăsaţi butonul Encoder pentru a activa/dezactiva tonul bip: ON (pentru activare) sau OFF (pentru

dezactivare)
5. Confirmaţi selecţia cu ENTER şi ieşiţi prin dubla apăsare a butonului SCAN.

CTCSS / DCS 
Tonurile CTCSS pot fi adăugate la canale pentru crearea unor canale noi private. Ele sunt similare, pentru 
accesarea codurilor şi pentru activarea comunicaţiilor radio doar cu utilizatorii care sunt pe acelaşi canal şi au 
setate acelasi cod. Pentru fiecare canal puteti configura pana la 50 tonuri CTCSS si 105 coduri DCS. 

Pentru selectarea unui ton CTCSS: 
1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până când: C-CDC (CTCSS pe TX şi RX); R-CDC (doar pe RX) şi T-CDC

(doar pe TX) este afişat pe ecran
3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Rotiţi butonul Encoder şi selectaţi tonul CTCSS dorit
5. Pentru confirmare, apăsaţi butonul ENTER.

Setarea unui ton CTCSS dezactivează toate codurile DCS, deoarece aceste funcţii nu pot fi utilizate simultan. 

Dacă doriţi să utilizaţi şi să selectaţi un cod DCS, în schimbul unui ton CTCSS, urmaţi aceşti paşi: 
1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până când: C-CDC (CTCSS pe TX şi RX); R-CDC (doar pe RX) şi T-CDC

(doar pe TX) este afişat pe ecran
3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Apăsaţi din nou butonul MENU
5. Rotiţi butonul Encoder şi selectaţi codul DCS dorit
6. Confirmaţi selecţia prin apăsarea butonului ENTER.

Setarea unui cod DCS dezactivează toate tonurile CTCSS, deoarece aceste funcţii nu pot fi utilizate simultan. 

Funcţia Voce 
Cu această funcţie, activaţi o voce care vă informează despre orice operaţie/selecţie pe care aţi efectuat-o. 
Pentru activarea acestei funcţii, urmaţi aceşti paşi: 

1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până cand este afişat VOICE
3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Apăsaţi butonul Encoder pentru a activa/dezactiva această funcţie: ON (pentru activare) sau OFF

(pentru dezactivare)
5. Confirmaţi selecţia prin apăsarea butonului ENTER şi ieşire prin dubla apăsare a butonului SCAN.

TOT – TX Funcţia Timeout Timer 
G14 poate fi programată cu un timer de transmisie care blochează temporar transmisiile dacă staţia a fost 
utilizată peste timpul maxim permis. 
Staţia este forţată în modul de recepţie dacă se continuă să se transmită după ce a fost atins pragul de timp 
presetat. 
Pentru a reîncepe transmisia, eliberaţi butonul PTT. 
Pentru activarea acestei funcţii: 

1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până cand este afişat TOT

S.C. BIT ONLINE SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 121, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021 211 0652 / 0727 355790

___________________________________________________www.cbmania.ro / e-mail: bit@ines.ro



9

3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Apăsaţi butonul Encoder şi setaţi un timer de la 30 la 270 secunde
5. Confirmaţi selecţia prin apăsarea butonului ENTER şi ieşire prin dubla apăsare a butonului SCAN.

– Blocare tastatură
Este posibil să alegeţi între două tipuri de blocare a tastaturii: 

1. Apăsaţi butonul MENU
2. Rotiţi butonul Encoder până când este afişat KEYBO
3. Apăsaţi ENTER pentru a intra în această funcţie
4. Rotiţi butonul Encoder şi alegeţi între MANUAL sau AUTO
5. Confirmaţi selecţia prin apăsarea butonului ENTER şi ieşire prin dubla apăsare a butonului SCAN.

După cum am menţionat mai sus, există două moduri de a bloca tastatura: 
MANUAL – pentru blocarea tastaturii, doar ţineţi apăsat butonul pentru 3 secunde. Pe ecran va fi 
afişat . 
AUTO – tastatura va fi automat blocată după câteva secunde. Pentru deblocarea staţiei, ţineţi apăsat pentru 3 
secunde butonul . 

Nume 
Este posibil să alegeţi şi să setati un nume pentru afişarea lui pe ecran în locul numărului canalului. Este 
posibil să setaţi numele doar prin software-ul de programare pentru G14. Odată setat, prin staţie este posibil 
să îl activaţi sau dezactivaţi alegând “on” sau “off”.  

ÎNCĂRCAREA BATERIILOR 
G14 este echipată pentru utilizarea unor baterii reîncarcabile de 7,4 Li-ion care pot fi încarcate conectând 
mufa adaptorului de perete AC/DC la o priză şi introduceţi mufa adaptorului de perete în mufa încărcătorului 
de birou. 
Durează în jur de 4-5 ore pentru o încărcare completă a staţiei. 
Pentru o durată de viaţă maximă a bateriei, vă recomandăm încărcarea bateriei atunci când staţia G14 este 
închisă şi este prezentă iconiţa bateriei descărcate .  
! Utilizând un încărcător de baterie diferit altul decât cel specificat poate cauza defecţiuni dispozitivului dvs. 
sau poate chiar cauza explozii şi vătămări corporale. 

INDICATOR NIVEL BATERIE 
G14 prezintă un indicator pentru nivelul bateriei  care arată nivelul puterii bateriei. 
Cu cât este mai mare numărul barelor, cu atat mai puternic este nivelul bateriei. Atunci când nivelul bateriei 
este scăzut, iconiţa bateriei  va clipi pe ecran, indicând reîncărcarea bateriilor.. 

Trăsătura de salvare a puterii bateriei activează o reducere a consumului de până la 50%; salvarea puterii 
intervine automat atunci când staţia nu primeşte niciun semnal pentru mai mult de 7 secunde. 

ÎNTRETINERE 
Staţia dvs. G14 a fost proiectată pentru a îndeplini orice obligatii cu privire la garanţie şi să vă bucuraţi de 
utilizarea acestui produs pentru mulţi ani. 

• Nu încercaţi să deschideţi unitatea. Manevrarea unităţii de către persoane neautorizate pot cauza
defecţiuni. 
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• Atunci când se utilizează regulat o sursă de putere, luaţi în considerare tensiunea, care trebuie să fie
între 6V şi 8V pentru evitarea eventualelor defecţiuni.

• Temperaturile înalte pot scurta durata de viaţă a dispozitivelor electronice şi pot deforma sau topi
anumite părţi din plastic.

• Nu depozitaţi staţia în locuri prăfuite sau murdare.
• Menţineţi staţia uscată. Apa de ploaie sau umezeala va coroda circuitele electrice.
• În cazul în care staţia difuzează un miros distinct sau fum, vă rugăm să o închideţi imediat şi să

îndepărtaţi încărcătorul sau bateria din aceasta.
• Nu transmiteţi fără antena.

SPECIFICAŢII TEHNICE 

Generale 
Banda de frecvenţă 446.00625 – 446.09375 MHz (PMR) 
Temperatura de utilizare -20°C +50°C 
Tensiune de funcţionare 7.4V
Mod de operare Simplex 
Dimensiuni 100mmx58mmx33mm (fără antenă) 
Greutate 203g (cu baterie inclusă) 
Impedanţă antenă 50Ω 
Ciclu de funcţionare 5/5/90%

Transmiţător 
Stabilitate frecvenţă ±2.5PPM
Putere de ieşire ≤500mWERD 
Deviaţia maximă de frecvenţă ≤2,5KHz 
Distoriune audio ≤ 3% 
Putere canal adiacent < 60 dB 
Rejecţia semnalelor parazite În conformitate cu termenii legali europeni 
Banda de frecvenţă În conformitate cu termenii legali europeni 

Receptor 
Sensibilitate RF ≤0.2UV@20 dB SINAD 
Distoriune audio ≤ 3% 
Răspuns audio 300Hz ÷ 3KHz 
Selectarea canalului adiacent În conformitate cu termenii legali europeni 
Rejecţie intermodulaţie În conformitate cu termenii legali europeni 
Răspuns radiaţii În conformitate cu termenii legali europeni 
Blocare În conformitate cu termenii legali europeni 
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REZOLVAREA PROBLEMELOR 

Problemă Cauza posibilă Soluţie 
Staţia nu se deschide Bateria este descărcată şi/sau nu a 

fost instalată corect 
Verificaţi dacă bateria este 
încărcată şi dacă a fost corect 
instalată 

Staţia se închide la scurt timp după 
ce a fost deschisă 

Bateria este descărcată Încărcaţi bateria 

Bateria nu se încarcă Încărcătorul pentru baterie nu a 
fost conectat sau instalat corect 

Verificaţi conexiunile
încărcătorului şi instalarea 
bateriilor 

Zona de utilizare este prea 
ecranată 

Mutaţi-vă într-o altă zonă 

Volumul este prea încet Ajustaţi nivelul volumului Staţia se deschide dar nu primeşte 
semnale 

CTCSS sau DCS incorecte 
Verificaţi dacă tonul CTCSS sau 
codul DCS corespunde celui setat 
de celalalt interlocutor cu care 
comunicaţi 

În modul de recepţie întotdeuna 
sunt prezente zgomote 

Funcţia de monitorizare este 
activată 

Dezactivaţi funcţia de 
monitorizare 

A fost selectat un canal radio 
incorect 

Selectaţi acelaşi canal radio 
utilizat de ceilalţi interlocutori cu 
care vreţi să comunicaţi 

Staţia este instalată într-o zonă 
ecranată sau este prea departe de 
interlocutorul cu care doriti să 
comunicaţi 

Mutaţi-vă într-o altă zonă Nu este posibilă comunicarea cu 
alţi interlocutori 

CTCSS sau DCS incorect 
Verificaţi dacă tonul CTCSS sau 
codul DCS corespunde celui setat 
de celălalt interlocutor cu care 
comunicaţi 

Semnalul este foarte slab 
Încercaţi să dezactivaţi temporar 
squelch-ul cu ajutorul funcţiei 
Monitoring 

Distanţa de transmisie este 
excesivă şi/sau sunt obstacole în 
traiectoria transmisiei 

Mutaţi-vă mai aproape de 
interlocutorul cu care comunicaţi 
sau într-o altă zonă 

Ceilalţi interlocutori utilizează 
acelaşi canal 

Verificaţi traficul din canalul 
staţiei cu ajutorul funcţiei 
Monitoring şi, dacă este necesar, 
selectaţi alt canal 

Recepţia este fragmentată şi/sau 
deranjată 

Staţia a fost instalată prea aproape 
de un echipament care provoacă 
interferenţe (televizor, calculator, 
etc.) 

Măriţi distanţa între staţie şi acest 
echipament 

Transmisia nu este întotdeauna 
posibilă 

Canalul este utilizat de un număr 
excesiv de utilizatori sau 

Selectaţi alt canal. Solicitaţi 
provider-ului să dezactiveze 
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transmisia a fost blocată din cauza 
unui canal ocupat  

blocajul datorită canalului ocupat 

Funcţia VOX va activa accidental 
transmisia 

Sensibilitatea şi/sau zgomotul 
mediului înconjurator este prea 
mare 

Reduceţi sensibilitatea VOX 

Trăsătura VOX necesită vorbirea 
cu o voce mai puternică 

Sensibilitatea este prea scazută Dacă zgomotul ambiental nu este 
mare, măriti sensibilitatea sau 
utilizaţi un microfon optional 

Autonomia bateriei este limitată Timpul de transmisie este prea 
mare 

Încercaţi să reduceţi timpul 
transmisiei şi/sau să utilizaţi o 
putere scazută 

Defectele asociate (simboluri 
afisate nedescifrabile, funcţii 
blocate, etc.) 

Setarea incorectă cauzată de o 
problemă de alimentare Încărcaţi bateria 

Potrivit legii nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi Ordinului 556/2006 al 
Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministrului Economiei şi Comerţului şi presedintele Autorităţii 
Naţionale pentru protecţia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi 
electronice introduse pe piaţă dupa data de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare sunt informaţi că: 

o Este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamete electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile
municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societăţilor autorizate
de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizitioneaza echipamente noi de acelaşi
tip).

o Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum
şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din
cadrul primariei pentru informaţii detaliate. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi
predate şi distribuitorilor, la achizitionarea de echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1).

o Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de
colectare municipale, societăţilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se
achizitionează echipamente noi de acelasi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de
valorificare a acestora.

o Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot contine substanţe periculoase care pot avea un
impact negativ asupra mediului şi sanatatii umane în cazul in care DEEE nu sunt colectate selectiv şi
gestionate conform prevederilor legale.

o Simbolul de mai jos (o pubelă cu roţi barată cu doua linii în forma X), aplicat pe un echipament
electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate şi nu poate fi
eliminat împreuna cu deşeurile municipale.
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