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Midland G7e PRO PMR rádió 
rövidített használati utasítás 

 
Csomag tartalma: 
2db G7e PRO PMR rádió, 2db övcsipesz, 2db 800mAh Ni-MH akkumulátor, 1db 
dupla asztali töltő, fali adapter 
 
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 10-12km is lehet (sík, 
nyílt terepen vagy két magas pont között). 

 
 
 
 
 

A kijelző és a készülék részei: 
 
1, A kiválasztott csatorna száma 
2, VOX funkció bekapcsolva 
3, Gombok lezárva 
4, Akkumulátor töltöttség jelző 
5, Rezgő hívás funkció aktiválva 
6, Kis vagy nagy teljesítmény (H/L) 
7, Rádió vételi módban (RX) 
8, Rádió adás módban (TX) 
9, Alcsatorna típusa (DCS/CTCSS) 
10, A kiválasztott alcsatorna száma 
 
11, Antenna 
12, Be- és kikapcsoló, hangerő 
13, Adásindító gomb (PTT) 
14, Nagyteljesítményű PTT 
15, Hívásindítás, Gombok lezárása 
16, Mikrofon 
17, Hangszóró 
18, ▲ és ▼ beállító gombok 
19, MENU gomb 
20, Monitor és Scan gomb                                                                               
21, Audió ki- és bemenet  
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Ki- és bekapcsolás és a hangerő beállítása: 
A készülék tetején található potméterrel (12.) tudja be- és kikapcsolnia készüléket, 
valamint beállítani a kívánt hangerőt. 
 
Fő csatorna és az alcsatorna kiválasztása: 
Nyomja meg a MENU (19.) gombot majd a ▼és ▲ gombok (18.) segítségével 
válassza ki a  kívánt fő csatornát (P1-P8), ezután nyomja meg a PTT (13.) gombot a 
beállítás rögzítéséhez vagy várjon 5mp-et és a beállítás rögzülni fog. Amennyiben 
alcsatornát is szeretne beállítani (erősen ajánlott) nyomja meg kétszer a MENU 
gombot majd a ▼és ▲ gombok segítségével válassza ki a  kívánt alcsatorna típusát 
(DCS vagy CTCSS). Ez után ismét nyomja meg a MENU gombot és a ▼és ▲ 
gombok segítségével válassza ki a  kívánt alcsatornát (DCS esetében 1-104, CTCSS 
esetén 1-38)  majd nyomja meg a PTT gombot a beállítás rögzítéséhez vagy várjon 
5mp-et és a beállítás rögzülni fog. 
 
Adás és vétel: 
Ahhoz hogy két vagy több rádió kommunikálni tudjon egymással, azonos fő 
csatornára és alcsatornára kell beállítani őket! Ha ez megtörtént tartsa nyomva a 
PTT gombot az adás indításához, majd beszéljen a mikrofonba (16.). 
Amikor végzett engedje el a PTT-t. 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.  
A G7e PRO rádiónak dupla PTT gombja van, a nagyobbik fekete (13.) PTT mindig a 
menüben beállított illetve a kijelzőn megjelenő adóteljesítménnyel (H/L) küldi ki az 
adást, míg a kisebbik piros színű (14.) PTT mindig nagyteljesítményű adást fog 
indítani! 
 
Kimenő teljesítmény beállítása: 
A készülék maximális kimenő teljesítménye 0,5W ezt a kijelzőn a H jelöli (6.). 
A menüben beállíthatunk egy energiatakarékos kisteljesítményű adást is. Ez esetben 
a kimenő teljesítménye 0,01W ezt a kijelzőn a L jelöli (6.). A kisteljesítményű adás 
nem szól olyan messzire viszont jelentős energiát lehet vele spórolni, így tovább 
fogja bírni az akkumulátor. 
Nyomkodja addig a MENU gombot míg el nem ér a Pr L vagy a Pr H kijelzőig majd 
válasszon a ▲és a ▼ gombok segítségével. Ezután nyomja meg a PTT (13.) gombot 
a beállítás rögzítéséhez vagy várjon 5mp-et és a beállítás rögzüli fog. 
 
Zajzár: 
Ezen a készüléken a zajzár mindig be van kapcsolva. 
 
Monitor funkció: 
Amennyiben hosszan megnyomja a MON (20.) gombot kinyithatja és visszazárhatja 
a zajzárat, így a gyengébb adásokat is meghallhatja. Ilyenkor a kijelzőn az RX (7.) 
felirat látható. 
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SCAN funkció: 
A G7e PRO képes automatikusan adást keresni az összes PMR csatornán. Amikor 
adást talál a keresés megáll egy időre, így válaszolhat ha megnyomja a PTT gombot. 
Amennyiben keresés közben nyomja meg a PTT gombot úgy az eredeti csatornán 
fog kimenni az adás, ahonnan a keresés elindult. Keresés közben a ▲és a ▼ 
gombok segítségével megváltoztathatja a keresés irányát, vagy tovább nyomhatja 
egy csatornával a keresést. A keresés megkezdéséhez nyomja meg röviden a SCAN 
(20.) gombot, a megállításhoz ismételje meg. 
 
Gombok lezárása: 
Tartsa nyomva hosszan a Lakat (15.) gombot, a kijelzőn megjelenik egy kis lakat 
ikon (3.). Ilyenkor csak a PTT gombot tudja használni adásindításhoz. Amennyiben 
újra nyomva tartja a Lakat gombot úgy feloldja a gombok zárolását. 
 
VOX funkció: 
A készülék képes hangra induló adás indítására is, ilyenkor nem kell a PTT gombot 
megnyomni az adásindításhoz. Nyomkodja addig a MENU gombot míg el nem ér a 
VOX oF kijelzőig majd válasszon a ▲és a ▼ gombok segítségével. Három különféle 
VOX típus állítható be a készüléken. Normál VOX (Vo), Babaőr (Vb) és a motoros 
VOX (Vc). Mind a három típusnak két érzékenységi foka van, 1-es a gyenge és a 2-
es az érzékeny. 
 
Gombok hangja: 
A gombok hangja ki- és bekapcsolható, nyomkodja addig a MENU gombot míg el 
nem ér a bP on/bP of kijelzőig majd válasszon a ▲és a ▼ gombok segítségével 
ezután 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/rb of kijelzőig majd a ▲és a ▼ gombok 
segítségével kacsolja be rb on vagy ki rb of a funkciót. 
 
Hívóhang: 
A G7e PRO képes ötféle beállítható csengőhanggal megcsörgetni a többi azonos 
csatornára állított készüléket. Nyomkodja addig a MENU gombot míg el nem ér a CA 
01 kijelzőig majd a ▲és a ▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt hívóhangot. 
Mentés után nyomja meg röviden a CALL (15.) gombot és a készülék küldi a hívást. 
Amennyiben a rezgő hívás be van kapcsolva hívott készülék néma marad, csak 
rezegni fog! 
 
Rezgő hívás: 
A készülék képes rezgő hívást küldeni a egy vagy több készülékre amik ugyan arra a 
csatornára vannak állítva mint a hívó rádió. Nyomkodja addig a MENU gombot míg 
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meg nem jelenik a rezgő hívás ikonja (5.) a kijelzőn majd a ▲és a ▼ gombok 
segítségével kacsolja be on vagy ki of a funkciót. 
 
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 MENU gomb megnyomásával a CTCSS kódot. 
Az első figyelt csatorna az alapból beállított lesz. 
 
Rádió visszaállítása (Reset): 
Kapcsolja ki a rádiót, majd tartsa nyomva ▲ gombot és így kapcsolja vissza a 
készüléket. Minden beállítás visszaáll a gyári állapotra. 
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