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Midland G5c PMR rádió 
rövidített használati utasítás 

 
Csomag tartalma: 
2db G5c PMR rádió, 2db övcsipesz, 6db AAA Ni-MH akkumulátor, 2db fali töltő 
 
Hatótávolság: 
A hatótávot nagymértékben befolyásolják a terepviszonyok és a tereptárgyak. 
Városi környezetben a várható általános távolság 1-2km, nyílt terepen, de 
tereptárgyakkal (fák, levelek és szórványos épületek között) az elérhető maximális 
távolság 4-6km. Nyílt terepen zavaró tényezők nélkül akár 10km is lehet (sík, nyílt 
terepen vagy két magas pont között)  
 

A készülék kezelése 
 
Ki- és bekapcsolás: 
Tartsa nyomva a Mode gombot 3mp-ig a ki- és a bekapcsoláshoz. 
 
Hangerő beállítása: 
Használja a ▲és a ▼ gombokat a kívánt hangerő eléréséhez 
 
Csatorna kiválasztása: 
Nyomja meg a Mode gombot majd a ▼és ▲ gombok segítségével keresse meg a 
kívánt csatornát, ezután nyomja meg a PTT gombot a beállítás rögzítéséhez vagy 
várjon 5mp-et és a beállítás rögzüli fog. 
A csatornakiosztást megtalálja a gyári leírásban! 
(Amennyiben megakarja jeleníteni az előre programozott csatornák (9-24) fő és 
alcsatorna kiosztását tartsa nyomva egyszerre a ▲és a ▼ gombot 5mp-ig.) 
 
Adás és vétel: 
Ahhoz hogy két vagy több rádió kommunikálni tudjon egymással, azonos csatornára 
kell beállítani őket. Ha ez megtörtént tartsa nyomva a PTT gombot az adás 
indításához, majd beszéljen a mikrofonba (a Mode gomb alatt található). 
Amikor végzett engedje el a PTT. Amíg ön ad, a készülék kijelzőjén megjelenik a TX 
jelzés, ez idő alatt a többi készülék csak venni képes! Vétel közben az RX jelzés 
látható a kijelzőn. 
 
Zajzár: 
Ezen a készüléken a zajzár mindig be van kapcsolva. 
 
Monitor funkció: 
Amennyiben egyszerre megnyomja a Lakat és a Mode gombot kinyithatja és 
visszazárhatja a zajzárat, így a gyengébb adásokat is meghallhatja. 
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Gombok lezárása: 
Tartsa nyomva 5mp-ig a Lakat gombot, a kijelzőn megjelenik a LC on felirat. 
Ilyenkor csak a PTT gombot tudja használni adásindításhoz. Amennyiben újra 
nyomva tartja 5mp-ig a Lakat gombot úgy feloldja a gombok zárolását (LC off). 
 
CTCSS alcsatornák: 
Az első nyolc csatornához tud hozzáadni alcsatornát is, nyomja meg kétszer a Mode 
gombot majd a ▲és a ▼ gombokkal válasszon egy CTCSS kódot (1-38) vagy az of 
állást, így tudja kikapcsolni az alcsatornákat.  
(Amennyiben beállít egy CTCSS kódot úgy azt a többi rádión is be kell állítani, hogy 
kommunikálni tudjanak egymással!) 
 
VOX funkció: 
A készülék képes hangra induló adás indítására is, ilyenkor nem kell a PTT gombot 
megnyomni az adásindításhoz. Bekapcsolt állapotban nyomja meg háromszor a 
Mode gombot. Négy érzékenységi szint állítható be Uo 1-4-ig és a kikapcsolt állapot 
Uo of. Az Uo 4-es beállítás egy speciális „visszabeszélő” funkciót is aktivál, ilyenkor 
20mp folyamatos adás után automatikusan leáll az adás 10mp-re és esélyt kap a 
másik fél a válaszadásra. 
 
Gombok hangja: 
A gombok hangja ki- és bekapcsolható, a Mode gombot négyszer megnyomva állítsa 
a BP on vagy a BP of állásra majd nyomja meg a PTT gombot, vagy várjon 5mp-et. 
 
Adásvég jelző hang (Roger Beep): 
Amikor adás végeztével elengedjük a PTT gombot a készülék képes küldeni egy 
hangjelzést a többi rádiónak, hogy tudják ön befejezte az adást. Nyomkodja addig a 
Menu gombot míg el nem ér a rb of kijelzőig majd a ▲és a ▼ gombok segítségével 
kacsolja be rb on vagy ki rb of a funkciót. 
 
Hívóhang: 
A G5c képes három féle beállítható csengőhanggal megcsörgetni a többi azonos 
csatornára állított készüléket. Nyomkodja addig a Menu gombot míg el nem ér a CA 
of kijelzőig majd a ▲és a ▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt hívóhangot. 
Nyomja meg kétszer egymás után a PTT gombot és a készülék küldi a hívást. 
 
Dupla csatornafigyelés (Dual Watch): 
Ezen lehetőség segítségével egyszerre két csatornát tudunk figyelni, a készülék 
automatikusan arra kapcsol ahol forgalmazást észlel. Amint forgalmazást észlel, 
ideiglenesen kikapcsol a funkció, hogy hallgatni vagy válaszolni tudjunk. Amint vége 
az adásnak visszakapcsol a DW. Nyomkodja addig a Menu gombot míg el nem ér a 
of-TX/RX kijelzőig majd a ▲és a ▼ gombok segítségével válassza ki figyelni kívánt 
második csatornát és ha szükséges a Mode gomb megnyomásával a CTCSS kódot. 
Az első figyelt csatorna az alapból beállított lesz. 
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Hatótávon kívül (Out of Range): 
A készülék képes kijelezni, hogy a más rádiók hatótávon belül vannak. Beállíthatjuk 
automatikus és manuális módon.  
Automatikus: Nyomkodja addig a Menu gombot míg el nem ér a OU of kijelzőig majd 
állítsa át OU AU-ra. A kijelzőn megjelenik a out of range ikonja, ilyenkor a készülékek 
minden 60mp-ben küldenek egymásnak egy jelet, így érzékelve a köztük lévő 
kapcsolatot. Amennyiben kétszer egymás után nem érzékelik a jelet felvillan a 
kijelzőn az OU no felirat és az ikon villogni kezd amig újra el nem érik egymást a 
rádiók. 
Manuális: Nyomkodja addig a Menu gombot míg el nem ér a OU of kijelzőig majd 
állítsa át OU PB-ra. A kijelzőn megjelenik a out of range ikonja.  
Ebben az esetben manuálisan kell elküldenie a jelet ami meghatározza hogy 
hatótávon belül van-e a másik rádió, ehhez nyomjuk meg egyszer a Lakat gombot. 
Amennyiben hatótávon belül van úgy a rádió hangjelzéssel jelzi ezt számunkra. 
Ez a funkció automatikusan kikapcsol, ha a dupla csatornafigyelést bekapcsoljuk! 
 
Bébiőr funkció: 
Nyomkodja addig a Menu gombot míg el nem ér a Bp of kijelzőig majd válasszon a  
b (baba) vagy a p (szülő) beállítás között a ▲és a ▼ gombok segítségével. 
Választástól függően megjelenik a kijelzőn egy baba fej és a P1 felirat vagy egy baba 
fej és a VOX b1 felirat. Itt is több csatorna érhető el b1-b9 és P1-P9, ennél a 
funkciónál is fontos hogy azonos csatornára állítsa a rádiókat, bár ez esetben a b1-
nek a P1 a párja és így tovább. A b jelű rádiót tegyük a lehető legközelebb a 
babához, amikor a baba hangot ad ki a rádió adásra kapcsol a másik készüléken 
(P1-P9 jelű) hallhatjuk azt. A p jelű (szülő) rádión gyárilag automatikusan aktiválódik 
az autómata out of range funkció, illetve a b jelű rádión a VOX 4. legérzékenyebb 
szintje a „visszabeszélő” funkcióval. Ez a két funkció igény szerint állítható, 
kikapcsolható. 
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