
Manual de utilizare in Limba Romana

Statie radio Profesionala 
Midland CT790 



Midland CT790 este o staţie Dual Band UHF/multi VHF. Combinând cea mai recentă tehnologie în 
comunicarea radio, împreună cu un cadru robust, CT790 este o soluţie eficientă şi ideală pentru profesionişti 
dar şi pentru amatori. Acestea şi uşurinţa de utilizare fac din staţia CT790 un mijloc util în orice activitate. 

Toate funcţiile principale se pot seta prin intermediul tastaturii.  

Staţia CT790 afişează ambele benzi de frecvenţă utilizate. Acest lucru este o caracteristică principală a 
acestei staţii radio!  

Este posibil să se aleagă patru tipuri de informaţii despre banda de frecvenţă afişată:  
• frecvenţa benzilor
• canalul benzilor
• frecvenţa şi canalul
• numele canalelor

Ambele frecvenţe ale canalelor pot fi stabilite prin intermediul tastaturii alfanumerice. 
CT790 a fost concepută pentru a fi un multi-echipament.  
Datorită funcţiilor sale speciale, CT790 este în acelaşi timp dotată şi cu multe gadget-uri: cronometru, radio 
FM şi lanternă. 
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Conţinut 
• Staţie CT790
• Antenă
• Baterie Li-ion
• Încărcător de birou
• Suport pentru curea
• Snur pentru mână

Dacă lipseşte orice articol din pachet sau a fost deteriorat în timpul transportului, vă rugăm să contactaţi 
dealerul MIDLAND. 

Întreţinere 
Staţia cu bandă dublă este un produs electronic şi trebuie manevrat cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta 
în caz de garanţie şi să vă bucuraţi de acest produs pentru mulţi ani. 

• Nu încercaţi să deschideţi staţia. Manevrarea unităţii de către persoanele neautorizate pot cauza
defecţiuni. 

• Nu depozitaţi staţia în lumina soarelui sau în zone cu caldură excesivă.
• 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 antenă.

CARACTERISTICI PRINCIPALE: 

• Bandă dublă, Frecvenţă dublă, Display dual şi Stand-By Dual
• Banda de frecvenţe (adecvate pentru diferite ţări şi domenii):

136-174MHz & 350-470MHz (Rx / Tx), 136-174MHz & 400-480MHz (Rx / Tx) 
136-174MHz & 420-520MHz (Rx / Tx), 136-174MHz & 400-470MHz (Rx / Tx) 
136-174MHz & 245-250MHz (Rx / Tx), 136-174MHz & 216-280MHz (Rx / Tx) 
136-174MHz & 225-226MHz (Rx / Tx), 136-174MHz & 430-440MHz (Rx / Tx) 

• Moduri de lucru: UHF-VHF, VHF-VHF şi UHF-UHF
• Poate funcţiona în regim de repetor: Transmisie în VHF şi Receptie în UHF sau Transmisie în UHF şi
Recepţie în VHF 
• Encodare DMTF
• Radio FM Digital (76-108 MHz)
• Scanare frecvenţă după coduri CTCSS & DCS
• Putere de ieşire: 5W VHF/ 4W UHF
• 128 de canale memorate
• Funcţia VOX
• Funcţia Cronometru
• 105 coduri DCS şi 50 coduri CTCSS
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• Funcţia Voice Prompt: indică selecţia făcută vocal
• Funcţia SOS de urgentă
• Selectare lăţime bandă: 25kHz / 12,5 kHz
• 4 moduri de afişare disponibile: număr canal, banda de frecvenţă, număr canal şi banda de frecvenţă şi
nume canal 
• Funcţie de scanare multifuncţională
• Lanternă
• Selectare paşi frecvenţă: 5 kHz, 6.25 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz, 50 kHz sau 100kHz
• Putere de ieşire selectabilă: mare (4-5W) sau mică (1W)
• Capacitate mare a bateriei Li-ion
• Încărcător inteligent
• Setări deviaţie frecvenţă (0-69.950 MHz)
• Setări de deplasare a frecvenţei
• Blocarea canalului
• La deschiderea staţiei pot fi afişate: nivelul bateriei/ ecran Full/ alte caracteristici
• Alertă vocală pentru baterie descărcată
• Alertă Beep pentru începutul sau/şi sfârşitul transmisiei
• Alertă la transmisie peste timpul de referinţă
• Putere selectabilă Hi/Low
• Resetare Menu/Canal

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 

Ecranul LCD 

1. Blocare canal ocupat
2. Putere de transmisie înaltă/scazută
3. Selectarea frecvenţei
4. CTCSS
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5. DCS
6. Split pozitiv
7. Split negativ
8. Frecvenţă inversă
9. Bandă dublă
10. Funcţia VOX
11. Primire semnal pe Vice-frecvenţă
12. Indicator bandă
13. Indicator nivel baterie
14. Meniu/Număr canal
15. Meniu/Număr canal
16. Blocare tastatură

STAŢIA RADIO 

17. Butoanele
18. Tastatură
19. Buton funcţii meniu
20. Ecran LCD
21. Butonul A/B pentru Frecvenţa Master
22. LED recepţie
23. Antenă
24. Lanternă
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25. Butonul Encoder
26. Întrerupător alimentare/buton pentru volum
27. LED transmisie
28. Butonul pentru schimbarea benzii
29. Butonul Exit
30. Frecvenţă inversă/Butonul Scan
31. Butonul Lock/Butonul Stopwatch timer

32. Butonul PTT (apasă pentru vorbire)
33. Butonul lateral 1: Scan/Lamp/SOS-CH/Radio
34. Butonul lateral 2: Monitor (apăsare lungă)/Lanternă (apăsare scurtă)
35. Difuzor extern/mufă microfon
36. Buton eliberare baterie – încuietoare laterală

Căutare rapidă 
Apăsaţi butonul  sau  pentru setarea funcţiilor sau parametrilor. 

Pentru selectarea modului operaţional (Modul canalelor sau Modul de Frecvenţă) – Cu staţia deschisă, 
ţineţi apăsat butonul Menu. 

Întrerupător Banda individuală/duală 
Apăsaţi butonul TDR. 
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Repornirea rapidă a staţiei radio 
În modul Stand-by, apăsaţi butonul MENU + butonul A/B. Ecranul LCD va afişa “Step”. Apăsaţi butonul 
MENU pentru confirmare. 

Întrerupător A/B 
Apăsaţi butonul A/B pentru selectarea frecvenţei master. Frecvenţa marcată cu sageată este frecvenţa master; 
frecvenţa fără săgeată este vice frecvenţa. 
Frecvenţa master poate fi utilizată pentru emitere şi recepţie, şi vice frecvenţa este doar pentru recepţie. 
Atunci când vice frecvenţa primeşte un semnal, ecranul afişează “S”. 

Butonul SCAN 
Apăsaţi uşor butonul Scan pentru a seta Frecvenţa Inversă (ON/OFF). Ţineţi apăsat acest buton pentru două 
secunde pentru activarea funcţiei Scan. 

Butonul lateral 2 
Apăsaţi uşor butonul lateral 2 pentru a închide/deschide lanterna. Ţineţi-l apăsat pentru două secunde pentru 
activarea funcţiei Squelch. 

Ton repetor 1750Hz 
Uneori, un ton repetor 1750Hz este necesar pentru a efectua alte funcţii specifice. 
Această staţie are un ton receptor 1750Hz pentru a vă ajuta. 
În modul de transmisie, apăsaţi butonul lateral PF1 şi tonul repetor 1750Hz va fi emis. Lungimea acestui ton 
este stabilit în funcţie de cât ţineţi apăsat butonul PF1. 
Eliberaţi butonul PF1 pentru a termina emiterea în tonul repetor 1750Hz. 

DESCRIEREA FUNCŢIILOR 

CT790 afişează în acelaşi timp 2 benzi de frecvenţă. Banda de frecvenţă marcată cu săgeată este frecvenţa 
master şi este utilizată pentru transmisie; cealaltă este vice frecvenţa şi poate fi utilizată doar pentru recepţie. 
Pentru alegerea frecvenţei dorite apăsaţi butonul A/B. 

În modul de frecvenţă 
Următoarele nouă funcţii pot fi setate pe ambele benzi: pas frecvenţă, putere de ieşire, nivel squelch, bandă 
canal, CTCSS, DCS, schimbarea direcţiei frecvenţei, frecvenţă offset şi modul de afişare al canalului. 

În modul de canal 
Următoarele şapte funcţii pot fi setate în ambele benzi: puterea de ieşire a transmiterii invalid-stepping, 
CTCSS, DCS, bandă canal, pas frecvenţă, schimbarea direcţiei frecvenţei şi frecvenţă offset. 

PAS FRECVENŢĂ (STEP) ----- MENIU 1 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 1; ecranul va afişa “Step” 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru selectarea pasului de 
frecvenţă dorit, apoi apăsaţi butonul MENU pentru confirmare. Pentru a vă întoarce în modul stand-by 
apăsaţi EXIT. 
Această staţie are şapte paşi de frecvenţă disponibili: 5.00KHz, 10.00KHz, 12.50KHz, 25.00KHz, 50.00KHz 
şi 100KHz. 
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NIVEL SQUELCH (SQL-LE) ----- MENIU 2 
Această funcţie porneşte Squelch atunci când un semnal este puternic; Squelch va fi închis atunci când 
semnalul este slab. Setaţi aceleaşi coduri DCS cu cele ale grupului dvs. şi deschideţi Squelch. 
Prin setarea unui nivel prea înalt, este posibil să nu primiti semnalele slabe; în timp ce, setarea unui nivel prea 
scăzut, este posibil să primiţi zgomote şi semnale nedorite. 

NOTĂ: această staţie are zece nivele disponibile (0~9): 0 înseamnă că Squelch este pornit. De la nivelul 1 la 
9 veţi avea diferite nivele de reducere a zgomotelor. Cu cât Squelch este la un nivel mai înalt, cu atât va fi 
mai tare. 

În modul stand-by, apăsaţi butonul MENU + 2. Ecranul afişează “SQUELCH”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru selectarea nivelului 
Squelch, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 
Ţineţi apăsat butonul lateral 2 pentru activarea funcţiei Squelch. 

SALVAREA PUTERII (SAVE) --- MENIU 3 
Pentru salvarea puterii bateriei, această funcţie poate opri staţia atunci când niciun semnal nu este primit. 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 3. Ecranul afişează “SAVE”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta ON sau OFF, 
apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

SELECTAREA PUTERII HIGH/LOW (TXP) --- MENIU 4 
În modul de frecvenţă, apăsaţi MENU + 4. Ecranul va afişa “TXP”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta HIGH sau LOW, 
apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 
Puteţi alege între puterea de ieşire de 5W (HIGH) sau 1W (LOW). Prin apăsarea butonului TDR puteţi 
schimba puterea de ieşire (de la înalta la scazută şi viceversa). 

TONUL DE ÎNCEPERE/TERMINARE A TRANSMISIEI (ROGER) --- MENIU 5 
Mulţumită acestei funcţii puteţi selecta tonul Roger Bip dintre: 
OFF: Roger Bip este închis (fără tonuri) 
BOT: Tonul Roger Bip este auzit atunci când este apăsat butonul PTT (atunci când începe transmisia) 
EOT: Tonul Roger Bip este auzit atunci cand butonul PTT este eliberat (la sfârşitul transmisiei) 
BOTH: Tonul Roger Bip este auzit atunci când apăsaţi şi eliberaţi butonul PTT. 
În modul stand-by apăsaţi MENU + 5. Ecranul va afişa “ROGER”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Pentru a vă întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

TIME OUT TIMER (TOT) --- MENIU 6 
Funcţia TOT este utilizată pentru prevenirea unei transmisii prea lungi. Această funcţie blochează temporar 
transmisia dacă staţia a fost utilizată peste timpul maxim permis. Odată ajuns la acest timp, staţia va fi forţată 
în modul de recepţie. Atunci când transmisia depăşeşte timpul stabilit, staţia va opri transmisia şi va fi auzit 
un sunet de avertizare. 
Timpul de transmisie poate fi setat în 40 nivele cu 15 secunde fiecare (între 15 şi 600 secunde). 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 6; ecranul va afişa “TOT”. 
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Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta nivelul de 
transmisie dorit, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a vă întoarce în modul stand-by apăsaţi 
EXIT. 

VOX --- MENIU 7 
Această funcţie permite comunicarea hands-free: vorbiţi în direcţia microfonului şi comunicarea va fi 
activată automat. 
Aşa cum VOX trebuie să verifice vocea, transmisia va fi puţin întârziată şi vocea de început nu va putea fi 
transmisă. 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 7. Ecranul va afişa “VOX”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a închide funcţia VOX sau 
să selectaţi nivelul Squelch (1~10), apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a vă întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

NOTĂ: cu cât nivelul VOX este mai înalt, cu atât mai înalt va fi şi nivelul volumului. 

LUNGIME DE BANDĂ (WN) --- MENIU 8 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 8. Ecranul va afişa “WN”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta banda WIDE sau 
NARROW, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

VOICE PROMPT (VOICE) --- MENIU 9 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 9; ecranul va afişa “VOICE”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta OFF sau pentru a 
închide limba, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

ALARMA PENTRU TRANSMISIE DEPĂŞITĂ (TOA) --- MENIU 10 
Cu funcţia TOA activată, dacă aceasta (Time Out Timer) nu a fost deschisă şi transmisia ajunge la timpul 
maxim presetat, staţia vă va avertiza şi indicatorul roşu TX va începe să clipească. 
Puteţi seta de la 1 la 10 nivele TOA. În modul stand-by, apăsaţi MENU + 10. Ecranul va afişa “TOA”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta OFF sau 1 din 
cele 10 nivele, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a vă întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

TONUL BIP (BEEP) --- MENIU 11 
Dacă activaţi această funcţie, de fiecare dată când butonul este apăsat, veţi auzi un ton bip. 
Vă sugerăm să porniţi această funcţie pentru a evita orice disfunctionalităţi posibile. 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 11. Ecranul va afişa “BEEP”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta ON/OFF pentru 
funcţia de bip, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a vă întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 

NOTĂ: Funcţia VOICE pornită (MENU+9), va avea prioritate decât funcţia cu tonul Bip. 

POWER-ON DISPLAY (PONMSG) --- MENIU 12 
Ecranul Power On al acestei staţii poate fi setat după cum urmează: 
OFF: toţi parametrii sunt afişaţi complet 
BATT-V: numai nivelul curent al bateriei este afişat 
MSG: ecranul afişează “WELCOME” 
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În modul stand-by, apăsaţi butonul MENU + 12. Ecranul va afişa “PONMSG”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta OFF/BATT-
V/MSG, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a vă întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

BLOCAREA CANALULUI OCUPAT (BCL) --- MENIU 13 
Această funcţie previne interferenţa cu alte canale. Dacă, canalul selectat a fost ocupat, prin apăsarea 
butonului PTT, staţia nu va transmite. 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 13. Ecranul va afişa “BCL”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta ON/OFF, apoi 
apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a vă întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 

BLOCARE TASTATURĂ (AUTOLK) --- MENIU 14 
Această staţie prezintă două moduri de blocare a tastaturii: blocare automată şi manuală. 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 14. Ecranul va afişa “AUTOLK”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta ON/OFF, apoi 
apăsaţi MENU pentru confirmare.  
Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 
Dacă alegeţi: 
ON: funcţia de blocare a tastaturii va fi pornită. Cu această funcţie activată, staţia va fi automat blocată dacă 

nu se efectuează nicio operaţie într-un timp de 15 secunde. Ţineţi apăsat pentru doua secunde pentru a 
debloca tastatura. 
OFF: funcţia de blocare a tastaturii va fi închisă. 

NOTĂ: Blocarea manuală: în modul stand-by ţineţi apăsat pentru două secunde pentru a bloca 

tastatura. Pentru deblocarea acesteia ţineţi apăsat din nou butonul  pentru două secunde. 

RECEPŢIE CU CTCSS (R-CTCSS) ---MENIU 15 
Setaţi tonurile CTCSS pentru a ignora semnalele nedorite de la alţi utilizatori ai aceleaşi frecvenţe. 
Tonurile CTCSS activează staţia pentru comunicarea cu utilizatorii care sunt pe acelaşi canal şi au setat 
acelaşi ton CTCSS. 
În modul de frecvenţă, apăsaţi MENU + 15. Ecranul va afişa “R-CTC”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a închide această funcţie 
sau pentru selectarea unui ton CRCSS de la 67.0Hz la 254.1Hz, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a va întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 

NOTĂ: Această staţie are 50 grupuri CTCSS. 

TRANSMISIE CU CTCSS (T-CTCSS) ---MENIU 16 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 16. Ecranul va afişa “T-CTC”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a închide această funcţie 
sau pentru selectarea unui ton CTCSS de la 67.0Hz la 254.1Hz, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a vă întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 

NOTĂ: Această staţie are 50 grupuri CTCSS. 
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RECEPŢIE CU DCS (R-DCS) --- MENIU 17 
În modul de frecvenţă, apăsaţi MENU + 17. Ecranul va afişa “R-DCS”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a închide această funcţie 
sau pentru selectarea unui cod DCS de la D023N la D754I, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a 
vă întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 

NOTĂ: Această staţie are 105 grupuri DCS. 

TRANSMISIE CU DCS (T-DCS) --- MENIU 18 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 18. Ecranul va afişa “T-DCS”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a închide această funcţie 
sau pentru selectarea unui cod DCS de la D023N la D754I, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a 
vă întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 

NOTĂ: Această staţie are 105 grupuri DCS. 

FUNCŢIA SCAN (SC-REV) --- MENIU 19 
Această staţie prezintă trei moduri pentru scanare: 
TO – Scanare Time-operated 
Atunci când un semnal este detectat, staţia va suspenda scanarea pentru 5 secunde, şi apoi va continua 
scanarea chiar dacă semnalul este înca prezent. 
CO – Scanare Carrier-operated 
Oricând un semnal este detectat, staţia va opri scanarea. Aceasta va fi reluată odată ce semnalul nu va mai fi 
prezent. 
SE – Search Scan 
Staţia va opri scanarea şi va ieşi din modul Scan odată ce un semnal este detectat. 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 19. Ecranul afişează “SC-REV”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta modul de scanare 
dorit, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a va întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 

SCANARE/LANTERNĂ/CANAL-SOS/BUTON LATERAL 1 (PF1) --- MENIU 20 
Există patru funcţii disponibile cu acest buton lateral 1 al staţiei: 
SCAN: funcţia de scanare 
LAMP: iluminare ecran 
SOS-CH: funcţia SOS 
RADIO: radio FM 
OFF: funcţii închise 

1. Funcţia de scanare
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 20. Ecranul va afişa “PF1”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta SCAN, apoi 
apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a vă întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 
Odată activată această funcţie, apăsaţi Butonul lateral 1 pentru a intra în modul SCAN (modul Scan poate fi 
setat prin MENU + 19 şi Scan Mode Setting). Pentru oprirea scanării, apăsaţi orice buton. 
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2. Iluminare ecran
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 20. Ecranul va afişa “PF1”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta LAMP, apoi 
apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a vă întoarce la modul stand-by apăsaţi EXIT. 
Odată activată această funcţie, apăsaţi Butonul lateral 1 pentru a lumina ecranul; apăsaţi din nou acest buton 
pentru închidere. 

3. CANAL-SOS (Funcţia SOS)
În situaţii de urgenţă, funcţia SOS transmite un semnal SOS. Led-ul de culoare albă va începe să clipească. 
Semnalul de urgenţă va fi transmis la fiecare 5 minute, cu o durată de 10 secunde. 
Pentru a opri transmiterea, apăsaţi orice buton. 
În cazul în care apare un semnal în timpul intervalului de transmisie, staţia va începe să primescă. 
După ce semnalul dispare, staţia va începe să trasmită automat semnalul SOS. 
Apăsaţi orice buton pentru oprirea transmisiei semnalului SOS. 

NOTĂ: această funcţie poate fi utilizată doar după setarea canalului/benzii de frecvenţă. 

În modul stand-by, apăsaţi MENU + 20. Ecranul va afişa “PF1”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta submeniul SOS-
CH; ecranul va afişa “PF1 SOS-CH”. Apăsaţi din nou MENU pentru confirmare. Cu ajutorul butoanelor 

 alegeţi BAND A sau BAND B, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Veţi auzi un sunet acustic şi 
led-ul va clipi roşu şi verde. În acest moment funcţia SOS-CH este setată. 

Odată ce aţi activat funcţia SOS-CH, dacă apăsaţi butonul lateral PF1, staţia va transmite semnalul SOS. 

4. RADIO FM
Pornirea radioului: În modul stand-by, apăsaţi butonul lateral 1 pentru activarea funcţiei. Ecranul va afişa 
frecvenţa în uz şi frecvenţa radio FM. 
Led-ul verde va începe să clipească, şi se va opri odată ce va găsi un post radio. 
Căutarea posturilor radio: în modul Radio, apăsaţi SCAN, radio-ul va găsi automat posturile. Led-ul verde va 
începe să clipească. Se va opri atunci când un post este găsit. Puteţi deasemeni căuta manual posturile FM 
prin apăsarea butoanelor . 

Memorarea posturilor radio: atunci când radio-ul caută postul, apăsaţi MENU. Ecranul va afişa “SAVE”, 
apoi puteţi introduce un număr între 1 şi 9. Postul va fi memorat în staţie. 
Staţia prezintă două grupuri pentru memorarea canalelor-radio. Standard, grupul utilizat pentru memorarea 
canalelor este grupul 1. 

E.g.: Dacă doriţti să memoraţi 88.1MHz în canalul 8 din grupul 1, doar apăsaţi MENU + 8. Dacă doriţi să 
memoraţi această frecvenţă în Canalul 8 din grupul 2, mai întâi, trebuie să selectaţi grupul 2 de memorare, şi 
apoi apăsaţi . Ecranul afişează “TEAM 2”, apoi apăsaţi MENU + 8. 
Pentru ascultarea unui post memorat, în modul radio, apăsaţi butonul dorit (de la 1 la 9) pentru a-l asculta. 
Utilizaţi  pentru a alege între grupul 1 şi 2. 
Ieşire radio: Apăsaţi din nou butonul lateral 1 pentru a ieşi din modul radio. 

NOTĂ: Atunci când ascultaţi radio, frecvenţa/canalul în uz este încă utilizat.  
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Când ascultaţi radio, apăsaţi EXIT pentru vizualizarea benzii de frecvenţă. Pentru a transmite, apăsaţi butonul 
PTT. Odată ce transmisia este încheiată, după 5 secunde, se va întoarce automat în modul radio. 

MODUL DE LUCRU (CH-MDF) --- MENIU 21 
Această staţie prezintă două moduri de lucru disponibile: 

1. Modul de frecvenţă (FREQ)
2. Modul canal

Există trei feluri setabile de mod canal: 
a. Canal (CH)
b. Frecvenţa + Număr canal (CH FREQ)
c. Nume canal (NAME)

Pentru a comuta între modul de frecvenţă (FREQ) şi Modul canal: 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 21, apoi apăsaţi butoanele  pentru a alege modul de lucru. 
Apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Puteţi comuta între modul canal şi nume canal doar după ce aţi memorat cel puţin un canal şi un nume de 
canal. 

LUMINĂ DE FUNDAL AUTOMATĂ (ABR) --- MENIU 22 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 22. Ecranul va afişa “ABR”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a activa/dezactiva 
(ON/OFF) lumina de fundal a ecranului, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a vă întoarce în 
modul stand-by apăsaţi EXIT. 

FRECVENŢA OFFSET (OFF-SET) --- MENIU 23 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 23. Ecranul va afişa “OFFSET” 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta frecvenţa offset 
sau numărul direct al frecvenţei offset prin tastatură. Apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 
Este posibil să setaţi direcţia frecvenţei şi frecvenţa offset doar din modul de frecvenţă. Este posibil să 
transmiteţi şi să recepţionaţi în două frecvenţe diferite. 
Pentru setarea unei frecvenţe offset, în modul de frecvenţă, trebuie să setaţi mai întâi direcţia frecvenţei. 

E.g.: Dacă doriţi să recepţionaţi pe frecvenţa 430.025MHz şi să transmiteţi pe frecvenţa 435.026MHz: în 
modul de frecvenţă, cifrele 4 3 0 0 2 5 apoi apăsaţi MENU + 24 + MENU pentru a intra şi seta direcţia 
frecvenţei. Apăsaţi MENU + 23 + MENU pentru a intra în funcţia frecvenţei offset şi apoi tastaţi deviaţia de 
frecvenţă (5000). Apăsaţi MENU şi apoi EXIT pentru a ieşi din această funcţie. Acum direcţia frecvenţei şi 
frecvenţa offset sunt acum setate. 

FREQUENCY SHIFT DIRECTION (SFT-D) ---- MENIU 24 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 24. Ecranul va afişa “SFT-D”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta +/-/OFF, apoi 
apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a va întoarce în modul standby apăsaţi EXIT. 
+ (offset pozitiv): Dacă frecvenţa de transmisie este mai înaltă decât cea de recepţie. 
- (offset negativ): Dacă frecvenţa de transmisie este mai scăzută decât cea de recepţie. 

OFF: frecvenţa shift este oprită. 
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STOPWATCH TIMER (SECOND) --- MENIU 25 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 25. Ecranul va afişa “SECOND”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a activa/dezactiva funcţia 
(ON/OFF), apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi EXIT. 
Utilizarea stopwatch timer: 
Atunci când funcţia este pornită, apăsaţi din nou  pentru repornirea numărătorii. 
Pentru a ieşi din funcţie, opriţi mai întâi numărătoarea, şi apoi apăsaţi butonul EXIT. 

NUME CANAL (CHNAME) --- MENIU 26 
Pentru a seta un nume pentru canal, aveţi la dispozitie 26 litere (A la Z) şi 10 numere (0 la 9). 
Puteţi alege doar 6 caractere pentru crearea numelului canalului. 

Pentru editarea numelui canalului: 
Trebuie să aveţi stocat măcar un canal. 
Pentru afişarea numelor canalelor, apăsaţi MENU + 21. 
Selectaţi canalul dorit, apoi apăsaţi MENU + 26 + MENU. Ecranul va afişa şase simboluri “_”. Apăsaţi  
pentru selectarea caracterului şi  pentru confirmare, apoi apăsaţi din nou  pentru selectarea următorului 
caracter şi  pentru confirmare. După selectarea celor şase caractere apăsaţi MENU pentru confirmare. 
Pentru a ieşi din această funcţie apăsaţi EXIT. Ecranul va afişa numele canalului şi deasemeni numărul 
canalului în colţul din partea dreaptă a ecranului. 

CANALELE STOCATE (MEM-CH) --- MENIU 27 
În modul de frecvenţă şi stand-by, puteţi stoca frecvenţele şi parametrii. 
Apăsaţi MENU + 27; ecranul va afişa “MEM-CH”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru selectarea canalului, apoi 
apăsaţi MENU pentru a-l depozita. 
Un sunet vocal va confirma stocarea acestuia cu succes. Apăsaţi EXIT pentru a ieşi din canalul în uz. 

E.g.: pentru configurarea 430.025MHz ca frecvenţă de recepţie şi 435.025MHz ca frecvenţă de transmisie în 
CH-20, urmaţi pasii: 
1. În modul de frecvenţă, tastaţi 430025, apoi MENU + 27 + MENU, pentru a intra în această funcţie. Tastaţi
20 sau utilizaţi butoanele  pentru selectarea CH-20. Apăsaţi MENU pentru confirmare. Un sunet vocal 
va confirma depozitarea cu succes, apoi apăsaţi butonul EXIT. 
2.Tastaţi 435025 şi apoi apăsaţi MENU + 27 + MENU + MENU. Un sunet vocal va confirma depozitarea cu
succes, apoi apăsaţi butonul EXIT. 

NOTĂ: Dacă canalul depozitat necesită un cod CTCSS/DCS, trebuie să îl setaţi înainte de depozitarea 
canalului. Este posibil să transmiteţi pe canalul depozitat doar dacă aţi depozitat mai întâi frecvenţa. 
Depozitarea manuală este posibilă doar pe canalele goale, după ce aţi şters toţi parametrii anteriori. 

ŞTERGEREA CANALULUI (DEL-CH) ------ MENIU 28 
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 28; ecranul va afişa “DEL-CH”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru selectarea unui canal pe 
care doriţi să-l stergeţi, apoi apăsaţi MENU penrtu confirmare. Pentru a va întoarce în modul stand-by apăsaţi 
EXIT. 
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RESETARE --- MENIU 29 
Această staţie prezintă două moduri de resetare disponibile: VFO şi ALL. 
RESET VFO: toţi parametrii funcţiilor vor reveni la configurarea iniţială. 
RESET ALL: toate setările staţiei vor reveni la configurarea iniţială. 

1. Reset (VFO):
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 29; ecranul va afişa “RESET”. 

Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta VFO, apoi apăsaţi 
MENU pentru confirmare. Ecranul va afişa “RESET SOURE?”. Apăsaţi din nou MENU pentru confirmare şi 
ecranul va afişa “RESET WAIT”. După setarea Reset, staţia se va închide automat şi va reporni. 

2. Reset (ALL)
În modul stand-by, apăsaţi MENU + 29. Ecranul afişează “RESET”. 

Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta ALL, apoi apăsaţi 
MENU pentru confirmare. Ecranul va afişa “RESET SOURE?”. Apăsaţi din nou MENU pentru confirmare; 
ecranul va afişa “RESET WAIT”. După ce aţi setat Reset, staţia se va închide automat şi va reporni. 

SCANREA FRECVENŢEI CTCSS/DCS (SCN CD) ------ MENIU 30 
Această funcţie activează scanarea tuturor codurilor CTCSS sau DCS. 
Atunci când staţia este în modul de recepţie, apăsaţi MENU + 30, ecranul va afişa “SCN CD”. 
Apăsaţi MENU pentru a intra în această funcţie. Apăsaţi butoanele  pentru a selecta scanarea CTCSS 
sau DCS, apoi apăsaţi MENU pentru confirmare. Staţia va începe să scaneze frecvenţele CTCSS/DCS. 

NOTE: 
Această funcţie nu poate funcţiona în modul canal. 
Funcţia nu poate porni fără detectarea semnalelor. 
Apăsaţi butoanele  pentru a inversa direcţia scanării. 
Doar atunci când banda arătată de săgeată primeşte semnale, staţia poate intra în funcţia de scanare a 
frecvenţelor CTCSS/DCS. 

CODARE DTMF 
MENU, , , EXIT corespund lui A, B, C, D din DTMF. 
Pentru apelarea manuală: apăsaţi PTT pentru transmisie, apoi apăsaţi butonul corespunzător. Tonul DTMF 
este trimis. 

FUNCŢIA FRECVENŢĂ INVERSĂ 
Utilizând această funcţie, frecvenţele de transmisie şi recepţie pot fi interschimbabile şi codurile CTCSS şi 
DCS se vor schimba şi ele. 
În modul stand-by, apăsaţi SCAN pentru a deschide funcţia de frecvenţă inversă; apăsaţi din nou SCAN 
pentru închidere. 

NOTĂ: Asiguraţi-vă că setaţi mai întâi direcţia frecvenţei. 

VOCE PENTRU BATERIE SCAZUTĂ 
Atunci când puterea bateriei este scăzută, staţia va emite un sunet “low battery pack”, şi LED-ul va clipi la 
fiecare 5 secunde. 
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TIMP DEPĂŞIT DE TRANSMISIE  
Atunci când timpul pre-setat pentru transmisie este depăsit, se va aude un sunet de avertisment “transmit 
overtime” şi transmisia se va opri. Apăsaţi PTT pentru a transmite din nou. 

ÎNCĂRCAREA BATERIEI 
Introduceţi încărcătorul AC în priză (AC: 90-240V). Indicatorul încărcătorului va începe să clipească, 
indicând faptul că încărcarea este în aşteptare. 
Introduceţi staţia (cu tot cu baterie) în încărcător; indicatorul ROŞU va fi aprins, indicând începerea 
încărcării. Odată ce indicatorul led va fi verde, bateria va fi complet încărcată. 

NOTĂ: Dacă bateria este complet descărcată, led-ul roşu va clipi pentru 10-20 minute. Odată ce bateria este 
complet încărcată indicatorul led va deveni verde. 

SOLUŢII 

PROBLEMĂ SOLUŢIE 
Bateria este epuizată şi trebuie reîncărcată. Staţia nu se deschide 
Instalare incorectă.  
Bateria este consumată. Trebuie înlocuită cu una nouă. Bateria reîncărcată nu dureaza mult 
Bateria nu este complet încărcată. 
Asiguraţi-vă ca nivelul volumului nu este prea tare. Ledul de recepţie se aprinde dar nu se 

aude niciun sunet Fiţi siguri că aveţi aceleaşi coduri CTCSS şi DCS ca ale grupului 
dvs. 

Tastatura nu funcţioneaza Funcţia pentru blocarea tastaturii nu a fost activată. 
În modul stand-by, staţia transmite fără 
să fie apăsat butonul PTT 

Nivelul VOX a fost setat ca fiind prea scăzut. Ajustaţi-l 

Unele funcţii nu pot fi stocate Asiguraţi-vă că sunteţi în modul de canal. Aici unele funcţii pot fi 
setate doar prin software-ul de programare. 

Recepţia semnalului altor grupuri în 
timpul transmisiei 

Schimbaţi alt CTCSS/DCS pentru grupul dvs. 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Raza frecvenţă ………………………………………………………... 144-146MHz & 430-440MHz (Rx/Tx) 
Memorie canale …………………………………………………………………………………….. 128 canale 
Tensiune de utilizare ……………………………………………………………………………………… 7.4V 
Temperatura de utilizare ………………………………………………………………………. -30°C la +60°C 
Mod de utilizare ………………………………………………………………… O singură bandă/bandă duală 
Putere de ieşire …………………………………………………………………………… VHF: 5W/UHF: 4W 
Modulaţie ……………………………………………………………………………………………. F3E (FM) 
Deviaţie frecvenţă maximă …………………………………………………………………………... ≤ ±5KHz 
Rejecţia semnalelor parazite …………………………………………………………………………... < -60dB 
Stabilitate frecvenţă ………………………………………………………………………………….. ±2.5 ppm 
Sensibilitate primită …………………………………………………………………………………… < 0.2uV 
Putere audio de ieşire ………………………………………………………………………………... ≥ 500mW 
Dimensiuni ………………………………………………………………………………... 58 x 105 x 39 (mm) 
Greutate …………………………………………………………………………………………………... 250g 

Specificaţiile se pot modifica fără o înştiinţare prealabilă. 

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



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
(EC Directiva 99/5-89/336-93/68-73/23) 

NR. 07101901 

DO 7.1.4.4 
Autorizată 
30/08/2003 

99/05/CE Document nr. Titlu Data 
3.1a EN 60950-1 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. 

Partea 1: Prescripţii generale. 
2006 

3.1b EN 301 489-03 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale 
spectrului radio (ERM); Standard de compatibilitate 
electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi 
servicii – Partea 3: Condiţii specifice pentru 
dispozitivele de distanţă mică (SRD) funcţionând pe 
frecvenţe între 9 kHz şi 40 GHz. 

V1.4.1 

3.1b EN 301 489-05 Compatibilitate electromagnetică şi probleme 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 echipamentele 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 utilizând o antena integrată şi 
destinate în primul rând vorbirii analogice – Partea 2: 
EN armonizat acoperind cerintele esenţiale ale 
Articolului 3(2) al Directivei R&TTE. 

V1.1.1 

3.2 EN 300 220-3 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale 
spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanta 
mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate 
în banda de frecvente de la 25 MHz pâna la 1000 MHz 
cu  un nivel de putere pâna la 500 mW.  Partea 3: EN 
armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 
(3)2 al Directivei R&TTE. 

V1.1.1 

Informaţii suplimentare relevante după rezultatul evaluării conformităţii: 
Mostrele testate îndeplinesc cerinţele specificate mai sus, în baza testelor efectuate şi a evaluarii lor, asa cum 
arată Raportul de teste, inclus în fişierul de construcţie tehnică. Produsul prezentat aici, corespunde cu 
cerinţele Directivei EC 1999/5/EEC EC 99/5/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 73/23/EEC 
93/97/EEC. Referinţe la alte detalii sunt ataşate la această declaratie. 
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