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Vă multumim că aţi ales produsele Midland! Midland G6 XT  este o staţie radio portabilă
care  se  poate  folosi  gratuit  în  majoritatea  ţărilor  din  Europa.  Pentru  mai  multe  informaţii,  vă
sugerăm să consultaţi diagrama “ Restricţii în utilizare”.

Midland  G6  XT se  bucură  de  funcţiile  avansate  ale  ultimelor  generaţii  de  staţii  radio
caracterizate prin simplitatea şi uşurinţa în utilizare. 

Midland G6 XT poate fi folosită ca staţie radio “standard” cu toate funcţiile cunoscute la o
staţie PMR  sau ca sistem de “monitorizare copil”, cu funcţiile specifice unui “Baby Sitter”. 

Conţinut:

2 x  Staţii radio Midland G6 XT
2 x  Acumulatori dedicaţi de 600 mAh
2 x Suporţi pentru centură
1 x  Încărcător dual de birou
1 x  Alimentator de perete

Distanţă de lucru
Distanţa maximă de acoperire depinde de obstrucţii şi este obţinută atunci când staţia este folosită
în câmp deschis. Distanţa maximă este limitată de factorii potenţiali cum ar fi: copaci, clădiri, sau
alte  obstrucţii.  În  interiorul  unei  maşini  sau  a  unei  construcţii  metalice,  distanţa  este  redusă
simţitor. În mod normal distanţa de acoperire în oraş, cu clădiri sau alte obstrucţii este de 1 – 2 Km.
În câmp deschis dar cu obstrucţii cum ar fi copaci, case sau alte tipuri de clădiri, distanţa maximă
este de  4 – 6 Km. În câmp deschis, dar fără obstrucţii şi cu vizibilitate bună, cum ar fi la munte,
distanţa de acoperire poate fi mai mare de 12 Km. 

Descrierea comenzilor şi funcţiilor
Ecran

Midland G6 XT vă informează constant în legătură cu operaţiunile efectuate prin intermediul
unui ecran cu cristale lichide (LCD). Simbolistica şi parametrii corespunzători care pot apărea, în
funcţie de nivelul operaţional al dispozitivului, sunt descrise după cum urmează:

1. TX – Apare atunci când staţia radio emite (când butonul PTT este apăsat).
2. RX – Apare atunci când staţia radio recepţionează un semnal.

3.  – Indică canalul selectat.
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4.  – Indică tonul audio selectat (38 disponibile).
5. VOX – Acest simbol indică că funcţia VOX (fără mâini) este activă.
6.  – Indică încărcarea acumulatorului/bateriei.
7.  – Acest simbol indică faptul că funcţia “Out of Range” este activă.
8.   – Acest simbol indică faptul că funcţia “Baby Sitting” este activă.
9.  – Acest simbol indică faptul că tonul tastatură  este activ.
10.  – Acest simbol indică faptul că funcţia “Roger Beep”  este activă.
11.  – Acest simbol apare când tastatura este blocată.
12. SCAN – Acest simbol apare când staţia scanează canalele de comunicaţie.

Descrierea comenzilor
Ne referim la această fotografie pentru a identifica diferitele părţi ale acestui dispozitiv:

13. Antena
14. Difuzor încorporat - Aici se găseşte difuzorul staţiei.
15. Microfon încorporat - Aici sunetul este transmis către microfon.
16. Tastă PTT - Apăsaţi această tastă pentru a transmite.
17. Tastă MENU - Apăsaţi această tastă pentru a intra în meniul staţiei radio.
18. Taste ▲▼- Apăsaţi aceste taste pentru a schimba setările.
19. - Apăsaţi această tastă pentru a activa scanarea canalelor.
Dacă această tastă este apăsată mai mult de 5 secunde, se va bloca tastatura.
20. -  Apăsaţi  această  tastă  pentru a activa scanarea canalelor.  Dacă această  tastă  este
apăsată mai mult de 5 secunde, veţi putea porni/opri staţia.
21. Mufă jack difuzor extern/microfon/alimentator - Vă permite să conectaţi dispozitive externe
cum ar fi: căşti audio, microfoane, încărcătoare, etc.

Descrierea modului de utilizare şi funcţiilor
Pornire staţie/ Oprire staţie

Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  timp de 3 secunde. Ecranul va face o autoscanare timp de 1
secundă. Veţi putea vizualiza pe ecran ultimul canal utilizat.
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Ajustare volum
Folosiţi tastele săgeţi ▲▼ pentru a creşte sau descreşte intensitatea sonorului.

Selectare canal
Apăsaţi tasta MENU. Numărul canalului va clipi pe ecran. Apăsaţi tastele săgeţi ▲▼ până veţi

ajunge la canalul dorit. Apăsaţi tasta laterală pentru emisie, denumită PTT (push to talk) pentru a
confirma, sau aşteptaţi timp de 5 secunde.

Canal Frecvenţă RX/TX (MHz) Canal Frecvenţă RX/TX (MHz)
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3 446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375

Staţia are 40 de canale. Fiecare canal presetat corespunde unui canal PMR cu un cod CTCSS deja
atribuit.
Afişarea canalului/ tonului (codului) audio pe un canal presetat

Pentru a afişa pe ecran pentru scurt timp canalul PMR446 şi tonul (codul) audio utilizat în
canalele presetate, alegeţi  canalul dorit (de la 9 la 48) şi  ţineţi apăsată tasta  MENU timp de 5
secunde.

Emisie (transmisie) şi recepţie
Pentru a comunica, toate staţiile din grup trebuie să fie setate pe acelaşi canal.Pentru a emite

apăsaţi ferm butonul  PTT şi vorbiţi în dreptul microfonului pe un ton normal. Va apare pe ecran
simbolul “TX” pe tot timpul emisiei. Când aţi terminat, eliberaţi butonul PTT.

Pentru o claritate maximă, ţineţi dispozitivul la o distanţă de 2/3 cm.
Când staţia radio este în modul de recepţie (butonul PTT eliberat) pe ecran va apare simbolul

“RX”. Sistemul de comunicaţie radio funcţionează pe principiul “unul emite şi ceilalţi ascultă”, mai
mulţi utilizatori nu pot emite în acelaşi timp, pentru că există posibilitatea ca să nu fie auziţi.

Squelch
Pe canalul utilizat, cu funcţia squelch, zgomotul de fond poate fi redus. Midland G6 XT are această
funcţie tot timpul activă.

Blocare tastatură
Ţineţi apăsat tasta  timp de 5 secunde. Simbolul  va apăre pe ecran pentru 

confirmare. În acest sens, funcţia blocare tastatură este activată şi toate tastele, cu excepţia 
tastelor PTT şi   sunt inactive. Pentru a dezactica această funcţie, ţineţi apăsat din nou tasta 
timp de aprox. 5 secunde.
Coduri (tonuri) CTCSS

Tonurile CTCSS sunt similare cu codurile de acces şi vă permite să creaţi canale private.
Pentru fiecare canal, puteţi seta până la 38 coduri CTCSS.
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Aceste tonuri pot fi setate doar pe cele 8 canale PMR principale (de la P1 la P8). Canalele
presetate de la 9 la 48 nu pot fi modificate. 
Pentru a selecta codul CTCSS pentru canalul curent apăsaţi tasta MENU de 3 ori şi  utilizând tastele
săgeţi  ▲▼ selectaţi  codul  dorit.  Pentru  a  confirma alegerea  făcută,  apăsaţi  butonul  PTT sau
aşteptaţi timp de 5 secunde. Codul privat selectat va apărea pe ecran.
Pentru a dezactiva  codurile CTCSS, apăsaţi butonul  MENU  pâna când pe ecran va apare clipind
codul CTCSS curent. Selectaţi mai apoi “00” folosind tastele săgeţi ▲▼.

Notă: Pentru a comunica cu alte staţii radio, toţi utilizatorii trebuie să fie setaţi pe acelaşi canal şi
acelaşi cod privat.

Tabel cu coduri CTCSS
Număr
afişat

Ton Frecvenţă Hz Număr
afişat

Ton Frecvenţă Hz Număr
afişat

Ton Frecvenţă Hz

01 67.0 14 107.2 27 167.9
02 71.9 15 110.9 28 173.8
03 74.4 16 114.8 29 179.9
04 77.0 17 118.8 30 186.2
05 79.7 18 123.0 31 192.8
06 82.5 19 127.3 32 203.5
07 85.4 20 131.8 33 210.7
08 88.5 21 136.5 34 218.1
09 91.5 22 141.3 35 225.7
10 94.8 23 146.2 36 233.6
11 97.4 24 151.4 37 241.8
12 100.0 25 156.7 38 250.3
13 103.5 26 162.2

VOX
MIDLAND G6 XT  are 4 niveluri de VOX (închis, 1, 2, 3 şi 4).  Are posibilitatea de a efectua

conversaţii prin funcţia VOX fără să apăsaţi  butonul PTT.  Doar vorbiţi în direcţia microfonului şi
comunicaţia va fi automat activată.

Sensibilitatea VOX poate fi ajustată pe 3 niveluri diferite. Puteţi activa funcţia VOX cu sau fără
accesoriile  audio.  Al  patrulea  nivel  activează  funcţia  Vox TalkBack: dacă  una din  staţiile  radio
transmite cu ajutorul  VOX  mai mult de 20 de secunde,  funcţia  VOX Talkback va opri  automat
emisia timp de 10 secunde pentru a permite transmisia şi altor utilizatori. 
Pentru a activa funcţia  VOX  ţineţi apăsat butonul  MENU  până când mesajul VOX  va apărea pe
ecran.  Folosiţi tastele săgeţi ▲▼ pentru a selecta nivelurile de sensibilitate:

Of: Închis
1: Mare
2: Mediu
3: Scăzut
4: Talk Back (cu mare sensibilitate)

Pentru a confirma selecţia, apăsaţi butonul PTT sau aşteptaţi 5 secunde. Pe ecranul staţiei 
radio va apărea mesajul “VOX”.Pentru a dezactiva funcţia VOX, urmăriţi procedura de mai sus şi 
selectaţi opţiunea oF şi mai apoi apăsaţi butonul PTT pentru confirmare.
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Ton (Bip) tastatură
Această funcţie permite ca de fiecare dată când o tastă a staţiei este apăsată, staţia să 

producă un sunet, ca un ton bip. Pentru a dezactiva bip-ul tastaturii, apăsaţi butonul MENU până 
când pe ecran va apărea “  On”, şi mai apoi selectaţi opţiunea “OF” utilizând tastele săgeţi ▲▼.
Confirmaţi selecţia prin apăsarea butonului PTT sau aşteptaţi timp de 5 secunde.
În acest fel, toate “bip-urile” şi “tonurile” sunt dezactivate. 

Pentru a activa bip-ul tastaturii, repetaţi procedura şi selectaţi opţiunea “On” utilizând tastele
săgeţi ▲▼şi mai apoi confirmaţi prin apăsarea butonului PTT din lateral sau aşteptaţi timp de 5 
secunde. Staţia radio va indica pe ecran simbolul . Aceasta înseamnă că funcţia este activă.

Roger Beep (Ton al sfârşitului de emisie)
Când butonul PTT este eliberat, staţia radio va confirma printr-un bip celorlalte staţii aflate pe

acelaşi canal că transmisia s-a sfârşit, anunţând că ceilalţi utilizatori pot emite. Pentru a activa 
funcţia Roger Beep, apăsaţi tasta MENU până când pe ecran apare “  OF”; apoi folosiţi tastele 
săgeţi  ▲▼ şi selectaţi opţiunea “On”. Pentru a confirma activarea funcţiei Roger Beep, apăsaţi 
butonul PTT sau aşteptaţi timp de 5 secunde. Staţia radio va indica pe ecran simbolul . Aceasta 
înseamnă că funcţia este activă.

Pentru a dezactiva această funcţie, repetaţi procedura şi selectaţi opţiunea “OF”

Funcţia CALL
Midland G6 XT poate trimite un ton de apel la toţi utilizatorii de pe acelaşi canal. Pentru a

trimite un semnal audio celorlalţi utilizatori, apăsaţi rapid de 2 ori, butonul PTT din lateral. Iconiţa
“TX” va clipi pe ecran. 

Funcţia Scanare
Funcţia de scanare monitorizează canalele pe care se emite. Este folosită pentru a verifica

convorbirile de pe anumite canale pe care se emite şi permite staţiei radio să ramână setată pe un
anumit canal pe care în momentul scanării, se comunică. În cazul unei conversaţii pe care n-o doriţi
, puteţi sări peste canal prin apăsarea tastelor săgeţi ▲▼. 

Atunci când funcţia de scanare este activată, detectorul de coduri CTCSS este activat:  staţia
radio detectează automat codul (tonul) audio al celui care emite, şi  va fi afişat pe ecran. Codul
CTCSS recepţionat nu va fi setat automat dacă veţi dori să comunicaţi cu cel care emite cu coduri
CTCSS (cel care este găsit în timpul scanării), de aceea, pentru a emite, trebuie selectat manual.
(Vă rugăm să urmăriţi secţiunea Coduri CTCSS).
Pentru a porni scanarea trebuie să urmăriţi următorii paşi:

1. Apăsaţi tasta SCAN (notată cu S): staţia va porni automat scanarea şi mesajul “Scan”
va apărea pe ecran.

2. Apăsaţi  tastele  săgeţi ▲▼ pentru  a  trece  peste  anumite  canale  cu  un  zgomot
puternic de fond sau o conversaţie nedorită.

Funcţia Out of Range (în afara ariei)
G6 XT este echipată cu funcţia “Out of Range”. La staţia  Midland G6 XT puteţi alege între:

funcţia manuală Out of Range şi funcţia automată Out of Range.

Funcţia automată Out-of-Range
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Apăsaţi tasta  MENU pâna când pe ecran va apare iconiţa  , mai apoi selectaţi opţiunea
“AU” (automat) cu ajutorul tastelor săgeţi  ▲▼. Confirmaţi setările prin apăsarea butonului  PTT
sau  aşteptaţi  timp  de  5  secunde.  Prin  setarea  acestui  mod  o  pereche  de  staţii  radio  G6  XT
transmite la 30 de secunde un cod de control. Îndată ce contactul dintre cele două unităţi se pierde
şi una dintre staţii nu primeşte codul de control de două ori consecutiv, mesajul “OU NO” va începe
să clipească pe ecran şi veţi auzi un ton de bip.

Funcţia manuală Out of range
Apăsaţi tasta  MENU pâna când pe ecran va apare iconiţa  , mai apoi selectaţi opţiunea

“Pb” (manual) cu ajutorul tastelor săgeţi ▲▼. Confirmaţi setările prin apăsarea butonului PTT sau
aşteptaţi timp de 5 secunde. Pe ecranul staţiei va apare iconiţa . Aceasta înseamnă că funcţia
este activă. Pentru a folosi această funcţie, apăsaţi tasta .

Pentru a dezactiva această funcţie, apăsaţi butonul MENU până când pe ecran va apare “
AU” sau “  Pb”; selectaţi opţiunea “OF” (funcţia este dezactivată) cu ajutorul tastelor săgeţi ▲▼.
Confirmaţi selecţia prin apăsarea butonului PTT sau aşteptaţi timp de 5 secunde.

Funcţia Baby Sitter
Midland G6 XT poate  funcţiona în  2  moduri  diferite:  ca staţie  radio standard  cu toate

funcţiile care se întâlnesc la orice staţie radio PMR, sau ca şi sistem monitorizare copil, pentru a
supraveghea copilul de la distanţă.

Dacă setaţi staţia în modul  Baby Sitter, toate celelalte funcţii standard sunt dezactivate şi
staţia radio funcţionează doar ca sistem de monitorizare vocală pentru copil. Pentru a seta staţia în
acest mod, apăsaţi de două ori tasta MENU, până când pe ecran va apare “  OF” (funcţia Baby
Sitter  este dezactivată).  Folosind tastele săgeţi  ▲▼,  puteţi  alege între 2 opţiuni:  “b”  sau “P”;
selectaţi  “b”, mai apoi apăsaţi  butonul PTT sau aşteptaţi timp de 5 secunde pentru a confirma
selecţia. Pe ecran va apare iconiţa , ceea ce înseamnă că funcţia este activă.  În acelaşi timp pe
ecran pe ecran va apărea şi mesajul “b1” ceea ce înseamnă că se foloseşte canalul “pentru copil”.

Acum luaţi cealaltă staţie din set, cea folosită de către “părinte” sau cine supraveghează
copilul, folosiţi aceeaşi procedură şi mai apoi selectaţi opţiunea “P”. Deasemenea şi în acest caz, pe
ecran va apare iconiţa  împreună cu mesajul “P1”, care este canalul “pentru părinte”.

Dacă canalul curent este prea zgomotos, puteţi alege alt canal pentru copil. Sunt disponibile
9 astfel de canale pentru funcţia Baby Sitter: de la canalul “P1” la “P9” pentru staţia radio părinte şi
de la canalul “b1” la “b9” pentru staţia radio de la copil. Apăsaţi tasta MENU o singură dată şi mai
apoi schimbaţi canalul folosind butoanele săgeţi ▲▼ la ambele staţii radio.

REŢINEŢI: Ambele staţii radio trebuie să opereze pe acelaşi canal.

De exemplu:  dacă staţia radio plasată lângă copil  este  setată pe canalul  “b4”,  cealaltă
staţie, care ascultă copilul ar trebuie setată pe canalul “P4”.

Modul  Baby  Sitter  vă  permite  să  folosiţi  câteva  funcţii  specifice  pentru  monitorizarea
copilului:

 Transmisie automată a staţiei radio pentru copil (VOX): staţia radio pentru copil va
emite automat când va primi un semnal de tip zigomo. De exemplu: când copilul
plânge.

 Funcţia automată Out of Range: dacă staţia radio a părintelui se depărtează prea
mult de cea a copilului, după 2 minute un ton bip de alertare este emis de staţia
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radio a  părintelui,  anunţând că cele 2 staţii  radio nu sunt  în  zona de acoperire.
Trebuie să reduceţi distanţa de lucru între cele staţii radio. Odată ce staţiile radio
vor intra din nou în aria  de acoperire, sunetul de alertă se va opri.

 Funcţia manuală  Out of Range: puteţi verifica manual dacă staţia radio a copilului
se  află  în  aria  de  acoperire.  Apăsaţi  scurt  butonul   de  pe  staţia  radio  a
“părintelui”. Dacă cele două staţii sunt în aria de acoperire, veţi auzi un ton bip de
alertare, în caz contrar dacă nu auziţi nimic înseamnă că staţiile nu mai sunt în aria
de acoperire.

 Convorbirea cu copilul: în mod normal la orice moment, puteţi vorbi cu copilul prin
apăsarea butonului PTT de pe staţia radio a părintelui. Dacă copilul plânge (ceea ce
înseamnă că staţia radio emite), trebuie să aşteptaţi până când copilul termină de
plâns pentru a-l calma. Datorită funcţiei VOX Talkback, dacă auziţi copilul plângând
mai  mult  de  20 de secunde,  se  va opri  emisia  timp de 10 secunde,  ceea ce  vă
permite să puteţi emite şi prin urmare să calmaţi copilul.

Pentru a dezactiva funcţia  Baby Monitor,  apăsaţi  de două ori  tasta  MENU,  până când pe
ecran veţi putea vizualiza canalul pentru copil sau părinte indicat prin “b” sau “P”. Acum apăsaţi
tastele  săgeţi  ▲▼ şi  mai  apoi  alegeţi  opţiunea “OF”.  Confirmaţi  selecţia  făcută prin  apăsarea
butonului  PTT sau aşteptaţi timp de 5 secunde. Acum funcţia  Baby Monitor este dezactivată şi
toate funcţiile standard sunt acum active.  

Compartimentul de baterii şi suportul pentru centură
Instalarea şi dezinstalarea suportului pentru centură: cu ajutorul suportului pentru centură

puteţi instala staţia radio la centură. Pentru a instala sau schimba acumulatorii/ bateriile trebuie
îndepărtată clapa de siguranţă.  Pentru a dezinstala suportul  pentru centură apăsaţi  trăgaciul  şi
trageţi suportul vertical în sus.

Scoateţi uşor capacul care acoperă spaţiul pentru baterii. Midland G6 XT poate fi alimentată
den acumulatorii dedicaţi incluşi în pachet sau de 4 baterii alcaline /acumulatori R3 sau AAA.

Încărcarea bateriilor şi funcţia economizor de energie
Funcţia economizor de energie vă ajută să economisiţi energia acumulatorului cu până la

50%; funcţia de economizor este automată când staţia radio nu recepţionează un semnal mai mult
de 7 secunde. Este nevoie de 8/10 ore pentru o încărcare completă.
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Pentru  a  optimiza  durata  de  folosire  a  acumulatorilor,  vă  recomandăm  să  încărcaţi
acumulatorii cu staţia oprită şi doar atunci când iconiţa indicatoare  , de acumulator descărcat
începe să clipească pe ecran.

Încărcarea  acumulatorilor  se  poate  face  în  două  modalităţi:  inseraţi  staţia  radio  în
încărcătorul de perete sau folosiţi direct alimentatorul de perete.

Bateriile incluse sunt de tip Ni-MH, 4.8V 600mAh şi trebuie reîncărcate doar atunci când
sunt introduse în staţia radio.

Pentru a reîncărca acumulatorii respectaţi următorii paşi:

1. Conectaţi  alimentatorul  de perete  la priza de 220V şi  inseraţi  jack-ul  alimentatorului  în
încărcătorul de perete.

2. Plasaţi  staţia  radio  în  slotul  de  încărcare  al  încărcătorului  de  perete.  Led-ul  roşu  al
încărcătorului se va aprinde.

3. Când încărcarea este completă luaţi staţia din slot-ul de alimentare şi scoateţi alimentatorul
din perete.

ATENŢIE:
! Nu  supraîncărcaţi  acumulatorii!  Când  acestea  sunt  complet  încărcate,  procesul  de

încărcare nu se opreşte automat. Nu uitaţi să scoateţi staţia radio din încărcător imediat
ce acumulatorii sunt încărcaţi, altfel staţia radio şi acumulatorii se pot defecta.

! Nu încercaţi  să încărcaţi  baterii  alcaline sau baterii  normale.  Fiţi  siguri  că atunci  când
încărcaţi  staţia, să folosiţi  doar acumulatori Ni-MH sau acumulatorii  dedicaţi  incluşi în
pachet. Bateriile alcaline nu sunt reîncărcabile! Bateriile care nu sunt corespunzătoare se
pot scurge, exploda şi chiar arde şi cauza vătămări!! 

!  Dacă folosiţi un încărcător diferit faţă de cel furnizat în pachet poate cauza avarii staţiei
radio sau poate cauza explozii şi rănire.

! Nu plasaţi  bateriile  sau acumulatorii  lângă un loc cu căldură sau să le aruncaţi  în foc
pentru  că  pot  cauza  explozii  sau  rănire.  Încercaţi  să  înlăturaţi  bateriile  în  acord  cu
procedurile locale.

! Nu amestecaţi  baterii  noi  şi  vechi sau baterii  de diverse tipuri  care au fost  folosite în
scopuri diferite.

Efectul de memorie al acumulatorilor

Acumulatorii de tip NiMH (Nickel-Methal-Hydrate) sunt afectaţi de fenomenul cunoscut sub
denumirea “efectul de memorie”. Acest fenomen este asociat cu o reducere drastică a autonomiei
acumulatorului şi se datorează fenomenului de încărcare regulată chiar dacă acumulatorii nu sunt
complet descărcaţi.

Pentru a evita acest efect:
 Când este posibil, încărcaţi acumulatorii doar atunci când sunt complet descărcaţi

(până când dispozitivul se descarcă singur datorită utilizării normale).
 Nu deconectaţi  încărcătorul  sau alimentatorul  înainte de timpul indicat  pentru o

încărcare completă.
 Descărcaţi şi încărcaţi acumulatorii măcar de două ori pe lună.
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În orice caz, cea mai bună soluţie pentru a evita efectul de memorie este să folosiţi  două
seturi de acumulatori: unul în uz  şi celălalt de rezervă.
Efectul de memorie poate fi uşor eliminat prin descărcarea/încărcarea completă a acumulatorilor
de 3-4 ori.

Efectul de memorie nu trebuie confundat cu ciclul de viaţă al unui acumulator care este, în
medie, de 300 – 400 de cicluri de încărcare/descărcare.

Este foarte normal  ca durata normală de utilizare să scadă când acumulatorii  au ajuns la
sfârşitul ciclului de viaţă; în acest punct trebuie să înlocuiţi acumulatorii.

Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului

Staţia radio Midland G6 XT are un indicator al nivelului acumulatorului. Cu cât sunt mai
multe bare vizibile în dreptunghi, cu atât nivelul de energie al acumulatorului este mai mare. Când
nivelul de energie al acumulatorului este mic, pe ecran va apare clipind iconiţa , ceea ce indică
că bateriile/acumulatorii trebuiesc înlocuiţi şi respectiv reîncărcaţi dacă vorbim de acumulatori.

UTILIZARE:
! Folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa staţia radio. Nu folosiţi alcool sau alte soluţii de

curăţare.
! Nu introduceţi staţia în apă.
!  Dacă nu mai doriţi să folosiţi staţia pe o perioadă mai lungă de timp opriţi staţia radio şi

scoateţi bateriile/acumulatorii.

AVERTISMENTE
! NU DEZAMBLAŢI STAŢIA RADIO PENTRU NICIUN MOTIV

Folosirea mecanismelor electronice şi de precizie ale staţiei cer experienţă şi echipament
specializat;  din  acelaşi  motiv  staţia  nu  va  mai  putea  fi  readusă  în  parametrii  normali  la  o
intervenţie neautorizată, pentru că a a fost calibratădin fabrică pentru performanţă maximă.
Dezasamblarea neautorizată a staţiei va duce la pierderea irevocabilă a garanţiei.

Tabel pentru depanare
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Staţia radio nu porneşte Acumulatorii/bateriile  sunt

descărcate  sau/şi  nu  au  fost
instalaţi(e) corect.

Verificaţi  dacă  acumulatorii  /
bateriile sunt încărcaţi(e) că au
fost instalaţi (te) corect. 

Staţia  radio  se  închide  după
scurt timp

Acumulatori/baterii
descărcate.

Reîncărcaţi
acumulatorii/schimbaţi
bateriile.

Acumulatorul  staţiei  nu  se
reîncarcă

Încărcătorul  staţiei  nu  a  fost
corect conectat sau instalat.

Verificaţi  conexiunile  la
încărcător  şi  la  alimentator  şi
instalarea
acumulatorilor/bateriilor.

Staţia  radio  porneşte  dar  nu
recepţionează semnale

Locul  transmisiei  este  prea
ecranat.

Mutaţi-vă în altă zonă.

Volumul este prea mic. Ajustaţi volumul.
Cod CTCSS incorect. Verificaţi  dacă  codul  CTCSS

corespunde  cu  staţia  celui  cu
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care doriţi să comunicaţi.
Nu  puteţi  comunica  cu  alte
staţii radio

S-a ales un canal diferit faţă de
cel cu care comunicaţi.

Selectaţi  acelaşi  canal  pentru
toate  părţile  cu  care  doriţi  să
comunicaţi.

Staţia radio este instalată într-o
zonă  ecranată  sau  este  prea
departe de cel cu care se vrea a
comunica

Mutaţi-vă în altă zonă.

Cod CTCSS incorect. Verificaţi  dacă  codul  CTCSS
corespunde  cu  staţia  celui  cu
care doriţi să comunicaţi.

Recepţia  este  fragmentată
şi/sau zgomotoasă

Distanţa  de  transmisie  este
prea  mare  şi/sau  sunt  prea
multe  obstacole  în  calea
transmisiei.

Mutaţi-vă  mai  aproape  către
zona  celui  cu  care  doriţi  să
comunicaţi.

Staţia  radio  a  fost  instalată
prea  aproape  de  un
echipament  care  transmite
interferenţe  (televiziune,
calculatoare, etc)

Creşteţi distanţa de între staţia
radio  şi  echipamentul  care
crează interferenţe.

Funcţia  VOX  face  ca  staţia
radio să emită accidental

Sensibilitatea  şi/sau  zgomotul
de fond este prea mare.

Reduceţi  sensibilitatea  funcţiei
VOX

Funcţia  VOX  vă  forţează  să
vorbiţi prea tare

Sensibilitatea este prea mică. Dacă  zgomotul  de  fond  este
prea  mare,  creşteţi
sensibilitatea  sau  utilizaţi  un
microfon opţional.

Erori  (simboluri  de  pe  ecran
care nu se pot citi, funcţii)

Setări  incorecte  datorate
problemelor de alimentare.

Reîncărcaţi  acumulatorii  sau
schimbaţi-i.

Garanţie

Garanţia nu limitează drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanţă cu legile naţionale
ce au legătură cu vânzarea de produse către client. În timpul perioadei de garanţie, producătorul
sau service-ul autorizat, în acord cu limitele garanţiei va remedia defectele sau va înlocui produsul.

Limitarea garanţiei  este valabilă şi  realizabilă doar în ţările unde utilizatorii  au cumpărat
acest produs.

Perioada de garanţie
 Perioada de garanţie începe de la timpul în care produsul este achiziţionat de la producător

de primul utilizator final. Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot avea perioade
de garanţie diferite:

 24 de luni pentru dispozitiv
 6 luni pentru următoarele ansamble: acumulator, încărcător, căşti, antene.
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Cum să beneficiaţi de garanţia produsului
În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnaţi produsul la un centru autorizat sau chiar

la  producător.  Pentru  a  vă  folosi  de  această  garanţie,  este  necesar  să  vă  duceţi  la  un  service
autorizat cu următoarele:

 Produsul defect (sau accesoriile)
 Dovada originală de achiziţionare a produsului (factura) ce indică clar numele şi

adresa vânzătorului şi data şi locul achiziţionării.
 Dacă aţi achiziţionat acest produs online vă rugăm să ataşaţi coletului o copie

după factură şi după certificat.  Atenţie!!! Se trimite doar cu curierul indicat de
furnizor.

Ce nu acoperă garanţia
Garanţia nu acoperă:

 Uzura normală sau cea excesivă
 Defectele cauzate datorită utilizării dure (defecte cauzate de obiecte ascuţite, prin

deformare, compresie sau aruncare)
 Defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, ceea ce

include utilizarea produsului în contradicţie cu informaţiile furnizate de producător.
 Defectele cauzate  de alţi factori dincolo de cele care pot fi de fabricaţie.
Garanţia nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconformă a produsului 

prin conectare, a oricărui produs, accesoriu software şi/sau serivicii şi produse care nu sunt 
fabricate de producător sau prin utilizarea produsului pentru oricare scop în afară de acel pentru 
care e destinat produsul.

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut , modificat sau reperat de către 
oricine în afara de centrul de service autorizat; la fel dacă produsul a fost reparat cu piese 
necorespunzătoare, dacă seria a fost scoasă, ştearsă, deteriorată sau nu se poate citi.

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf sau la condiţii 
termice sau de mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de lichide sau mâncare  sau la produse 
chimice. 

Specificaţii tehnice
Canale 1- 8 PMR + 40 preprogramate cu canale CTCSS
Generare frecvenţă Sintetizator PLL
Frecvenţă 446.00625 ÷ 446.09375 MHz
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Pas între canale 12.5 KHz
Alimentare Acumulator 4,8 V 600 mAh sau 4 baterii alcaline

de tip AAA 1,5 V +/- 10% V c.c.
Temperatură de la 20°C la +55°C
Dimensiuni 58 x 160 x 28 mm
Greutate 95 gr
Ciclul de luru TX 5%, RX 5%, stand-by 90%

Emisie

Putere de emisie 500 mW
Modulaţie FM
Radiaţie În limita normelor europene legale
Deviaţie maximă +/- 2,5 KHz
Impedanţă antenă 50 Hz

Recepţie
Sensibilitate 12 dB SINAD 0,35 μV
Rejecţia canalului adiacent 60 dB
Rejecţia radiaţie 60 dB
Distorsiune intermodulară 60 dB
Putere audio 300mW @ 10% THD
Frecvenţe intermediare 1st :21,250 MHz ; 2nd:450 KHz
Jack pentru microfon extern şi încărcare stereo 2,5 mm

Jack pentru difuzor exterior Mono 3,5 mm

Specificaţiile se pot schimba fără un anunţ prealabil.

EC Certificat de Conformitate
(în conformitate cu Directiva EC 99/5 – 2004/108 –

93/68 – 73/23)

DO: 7.1.4.4
Rev: 3
Autorizat în: 11/03/2009
De: S. Peterlini
Semnătura:
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Declaraţie de conformitate Nr. 09061101
Producător: CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Adresă: Via Sevardi 7 – Zona Industriale Mancasale – 42124 Reggio Emilia
Nume produs: G6 XT
Tip produs: PMR 446 pentru emisie voce
Brand: Midland

Punct 
din 
directivă
99/05/C
E

Standard Nume Versiun
e sau 
anul 
lansării

3.1a EN 60950-1
+A11 :2004

Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. 
Partea 1: Prescripţii generale

2001

3.1b EN 301 489-1 Compatibilitate electromagnetică şi aplicaţii ale spectrului 
radio (ERM); Standard de compatibilitate 
electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi 
servicii – Partea 1: Cerinţe tehnice normale

V1.8.1

3.1b EN 301 489-05 Compatibilitate electromagnetică şi aplicaţii ale spectrului 
radio (ERM). Standard de compatibilitate 
electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi 
servicii. Partea 5: Condiţii specifice pentru echipamentele 
radio private (PMR) din serviciul mobil terestru şi 
echipamente auxiliare (vocale şi nonvocale)

V1.3.1

3.2 EN 300 296-2 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale 
spectrului radio (ERM); Serviciul mobil terestru; 
Echipamente radio ce utilizează o antenă integrată 
destinată comunicaţiilor analogice – Partea 2: EN 
armonizat ce acoperă cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2
ale Directivei R&TTE.

V1.1.1

Informatii suplimentare  la normele de conformitate după care declaraţia este realizată:
Procedurile  referitoare  la  stabilirea  conformităţii  se  regăsesc  la  art.  104  din  Anexa  III  din  Directiva
1999/5/EC.  Mostrele  testate  îndeplinesc  cerinţele  specificate  mai  sus,  în  baza  testelor  efectuate  şi  a
evaluării  lor.  Produsul  prezentat aici,  corespunde cu cerintele Directivei  EC 1999/05/EC, 2004/108/EC şi
următoarele modificări şi implementări 73/23/EEC şi 93/97/EC. Alte referinţe legate de marcaje sau alte
indicaţii le găsiţi în ataşamentul acestei declaraţii.

Reggio Emilia, 11/06/2009         CTE International S.r.l.
 Manager Asigurare Calitate

 Peterlini Stefano
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