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MIDLAND G7 PMR használati utasítás  
 

Magyarországon csak és kizárólag a „P” jelű csatornák használhatók. 
 
Kijelző: 

1. Kéznélküli üzemmód 
2. Adás 
3. Billentyűzár 
4. Rádiócsatorna száma 
5. Lemerült akkumulátor 
6. Vibra üzemmód 
7. Adóteljesítmény szintje ( H- magas, L- alacsony ) 
8. Vétel ( foglalt csatorna ) 
9. Szelektív zajzár kódja 

 
Készülék: 

10. Hangerő gomb , ki/be kapcsoló 
11. Adásgomb ( PTT ) 
12. Hívóhang / billentyűzár 
13. Mikrofon 
14. Hangszóró 
15. Antenna 
16. Külső hangszóró / mikrofon csatlakozó 
17. MENÜ gomb 
18. Belehallgatás / csatornakeresés gomb 
19. Fel / Le gomb 

 
Az akkumulátor töltése:  
Csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozóba illetve a 
töltőtalpba. Helyezze be a készüléket a töltőtalpba. A készülékkel 
szállított akkumulátorok teljes feltöltése 12-14 órát vesz igénybe. 
 
A készülék használata:  
 
Készülék bekapcsolása: 
Fordítsa el a hangerő szabályozó gombot az óra járásának megfelelő irányban. Állítsa be a szükséges 
hangerőt. A készülék kikapcsolása a hangerő szabályzó gomb óra járással ellentétes irányú, 
kattanásig történő elfordításával történik. 
 
Adás / vétel váltás: 
A készülék oldalán található adásgomb ( PTT ) megnyomására a rádió adásra kapcsol. A mikrofonba 
kb. 5cm távolságból, normál hangerővel beszéljen. Az adásgomb elengedésével a készülék vételre 
kapcsol. 
 
Monitor funkció: 
A monitor funkció bekapcsolásával belehallgathat a rádiócsatorna forgalmába akkor is ha a vett 
rádiójelek olyan gyengék, hogy nem nyitják ki a készülék zajzárát. Bekapcsolásához nyomja meg és 
tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig a készülék monitor (MON/SCAN) gombját. Kikapcsolásához 
nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig a készülék monitor (MON/SCAN) gombját. 
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Csatornakeresés: 
A csatornakeresés ( MON/SCAN ) gomb megnyomására a készülék automatikusan végig hangol a 
rendelkezésre álló rádiócsatornákon. Amennyiben valamelyik rádiócsatornán forgalmaznak a keresés 
a beszédforgalom idejéig megáll. A funkció kikapcsolásához nyomja meg röviden az adás ( PTT ) 
gombot. 
 
Háttérvilágítás: 
A MENÜ gomb megnyomására 5 másodperc időtartamra bekapcsol a kijelző háttérvilágítása. 
 
Billentyűzár: 
A hívóhang ( CALL ) gomb megnyomásával illetve körülbelül 5 másodperces nyomvatartásával a 
billentyűzár funkciót kapcsolhatja be. Ebben az esetben csak az adásgomb használható. A hívóhang ( 
CALL ) gomb körülbelül 5 másodperces nyomvatartásával kapcsolható ki ez a funkció. 
 
A készülék funkciói:  
 
Csatorna választás: 
A MENÜ gomb megnyomása után a kijelzőn villogni kezd a rádiócsatorna száma. 
A FEL / LE gombok megnyomásával tudja kiválasztani a használni kívánt rádiócsatornát.  
Fontos, hogy az összes készülék amivel beszélgetni szeretne ugyanerre a csatornára legyen 
beállítva. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot. 
 
CTCSS szelektív kód beállítása: 
A MENÜ gomb kétszer történő megnyomása után a kijelzőn villogni kezd a szelektív zajzár kódja.  
FEL / LE gombok megnyomásával válasszon az 1-38 közötti kódokból. A szelektív zajzár 
kikapcsolásához állítsa „Of” –ra ezt az értéket. Fontos, hogy az összes készülék amivel beszélgetni 
szeretne ugyanerre a szelektív zajzár kódra legyen beállítva. A beállítás elmentéséhez nyomja meg 
röviden az adás gombot. 
 
Adóteljesítmény beállítása: 
Nyomja  meg a MENÜ gombot háromszor. Ekkor a kijelzőn a „Pr” felirat jelenik meg. 
A FEL / LE gombokkal tud választani a kis teljesítmény „L” illetve a nagy teljesítmény „H” fokozat 
közül. Amennyiben a biztonságos összeköttetéshez elég a kisebb teljesítményfokozat használja azt, 
így megnövelheti a készülék üzemidejét. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás 
gombot. 
 
Kéznélküli üzemmód (VOX): 
A készülék lehetővé teszi, hogy kéznélküli üzemmódban használhassa. Ebben az esetben a készülék 
automatikusan adásra kapcsol amikor a mikrofonja beszédet érzékel. A MENÜ gomb négyszer történő 
megnyomása után beállíthatja ennek az üzemmódnak az érzékenységét. A FEL / LE gombok 
megnyomásával választhat a két érzékenységi fokozat közül. Az „1” érték a kisebb-, a „2” érték a 
nagyobb érzékenységet jelöli. A funkció kikapcsolásához állitsa „Of” –ra ezt az értéket. A beállítás 
elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot. 
 
Vibra hívásjelzés: 
A MENÜ gomb ötször történő megnyomásával a vibra üzemmódot tudja beállítani készülékén. A FEL / 
LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni 
( „on” / „of” ). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot. 
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Bekapcsolt funkció esetén a készülék minden bejövő hívást vibrálással jelez, a hívóhang azonban 
nem hallható! 
 
Adásvég hang: 
A funkció bekapcsolt állapotában a készülék az adás gomb elengedése után még kisugároz egy 
adásvég hangot, jelezve, hogy befejezte az adást. A MENÜ gomb hatszor történő megnyomásával 
tudja beállítani készülékén az adásvég hangot. A kijelzőn a „rB” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombok 
megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni („on”/„of”). A beállítás elmentéséhez nyomja 
meg röviden az adás gombot. 
 
Hívóhang: 
A készülék 5 különféle hívóhangot tud kisugározni. A hívóhang kisugárzásához nyomja meg a CALL 
gombot. A hívóhang kiválasztásához nyomja meg hétszer a MENÜ gombot, ekkor a kijelzőn a „CA 1” 
felirat jelenik meg. A FEL / LE gombok segítségével tud változtatni a hívóhangok között. A beállítás 
elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot. 
 
Kettős csatornafigyelés: 
Lehetősége van arra, hogy egyszerre két rádiócsatorna forgalmát figyelje. Állítsa be készülékén az 
első figyelni kívánt csatornát. Nyomja meg kilencszer a MENÜ gombot. Ekkor a kijelzőn a „TX oF RX” 
felirat jelenik meg. A FEL / LE gombokkal válassza ki a második figyelni kívánt csatornát. A kettős 
csatornafigyelés elindításához nyomja meg röviden az adás gombot. A funkció kikapcsolásához 
nyomja meg a „MON / SCAN” gombot. 
 
Billentyűhang: 
Nyomja meg nyolcszor a MENÜ gombot. Ekkor a kijelzőn a „bP on” felirat jelenik meg. 
A FEL / LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni 
( „on” / „of” ). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot. 
 
Alaphelyzetbe állítás: 
Előfordulhat, hogy a  rádiókészülék egyes funkciói nem megfelelően működnek. 
Ez nem feltétlenül jelent hibát, külső behatás ( villámlás, zavar ) hatására is bekövetkezhet. Ebben az 
esetben a rádió alaphelyzetbe állítása segít. 
Kapcsoljuk ki a rádiót, vegyük ki belőle az akkumulátor legalább 60 másodpercre. 
Az akkumulátor visszahelyezése illetve a rádió bekapcsolása után a készülék alaphelyzetbe áll. 
 
 
MEGJEGYZÉS!  
 
Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék hobbi és szabadidős célú felhasználásra készült. 
Amennyiben napi szinten vagy munkára kívánja használni a rádiót, úgy professzionális kivitelű rádiót 
válasszon. Ellenkező esetben a nagy igénybevétel következtében a rádiónak előjöhetnek olyan hibái 
amelyek a felhasználás módja miatt nem tekintendők garanciális hibának. Ilyen például, de nem 
kizárólag a fejszett csatlakozó aljzat kikopása.  
A végfok túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne tartsa nyomva 1 percnél tovább az 
adásindító gombot. 
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MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT  

 
Mi, a DND Telecom Center Kft. 

 
(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg-01-09-661564. 

 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük , hogy az alábbi termék 
 

Midland G7E XT PMR sávú kézi rádió berendezés 

Gyártója: C.T.E. International S.r.l. 

 
amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM 
rendelet 8. §-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési 
(rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi 
követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:  
  

• EN 300 296-02 v1.1.1 

• EN 301 489-05 v.1.3.1 

• EN 60950-1: 2006 

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.              
 
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:  
C.T.E. International S.r.l., Via Sevardi,7 – Zona Industriale Mancasale – 42010 Reggio Emilia 

 
Budapest, 2008. december 12. 
 
 

 
………………………..……………….. 

                                                                                         Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató 
 

 


