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MIDLAND G8 PMR használati utasítás  
 

 
1. Csatorna szám kijelzés 
2. Hangvezérelt adásindítás ( vox ) üzemmód 
3. Billentyűzár aktív 
4. Segélyhívó funkció aktív 
5. Kettős csatornafigyelés aktív 
6. Elem töltöttség kijelzése 
7. Vibra hívásjelzés aktív 
8. Hatósugáron kívül jelzés 
9. Vétel jelzés 
10. Adás jelzés 
11. H ( nagy ) vagy L ( alacsony ) adóteljesítmény 
12. CTCSS vagy DCS szelektív kód aktív 
13. CTCSS vagy DCS kód 
14. Adásvég hang aktív 
15. Hangszóró 
16. MENÜ gomb 
17. Hívóhang / billentyűzár gomb 
18. Adás gomb ( ptt ) 
19. Hangerőszabályzó gomb 
20. Antenna 
21. Csatlakozó 
22. Segélyhívó gomb 
23. Fel / Le gombok 
24. Mikrofon 
25. Intercom csatlakozó 
 

A készülék bekapcsolása: 
A készülék bekapcsolásához tekerje a hangerőszabályzó gombot az óramutató járásával megegyező 
irányba, míg kikapcsoláshoz ellenkező irányba. Forgassa a hangerő szabályzó gombot az óramutató 
járásával megegyező irányba a kívánt hangerő beállításához. 
 
Csatornaválasztás: 
Nyomja meg a MENÜ gombot. A csatorna kijelzés villogni kezd. A FEL / LE gombokkal válassza ki a 
kívánt rádiócsatornát. A beállítások elmentéséhez nyomja meg az adásindító gombot egy pillanatra.  
 
Szelektívhívó kódok beállítása:  
CTCSS szelektív kód beállításához nyomja meg többször a MENÜ gombot amíg a kijelzőn megjelenik 
a „CTC” felirat. A FEL / LE gombok többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt kódot ( kikapcsolt 
állapot: „of” , kód 1 – 38 –ig ). DCS szelektív kód beállításához nyomja meg többször a MENÜ gombot 
amíg a kijelzőn megjelenik a „DCS” felirat. A FEL / LE gombok többszöri megnyomásával állítsa be a 
kívánt kódot ( kikapcsolt állapot: „of” , kód 1 – 104 –ig ) A P1 – P8 csatornákon tetszőleges szelektív 
hívó kód állíthatóak be, P9 – P24 csatornákon gyárilag beállított kódok vannak eltárolva. 
 
Adás / vétel: 
Adáshoz nyomja meg és tartsa benyomva a készülék adásgombját ( ptt ). Körülbelül 5cm-ről, normál 
hangerővel beszéljen a mikrofonba. Vételhez engedje el az adásgombot. 
 



 
 
Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft. 

 

1089 Budapest, Elnök u. 1. 
 

 

 
 

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Bíróság 
  

Tel: 459-8050  
Fax:  210-1757 

 

Internet: www.dnd.hu 
E-mail: dnd@dnd.hu 

 

 
 

2 

Segélyhívás funkció: Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig az EMG gombot, ekkor a készülék 
segélyhívó hangot sugároz ki, melyet a hatósugárban tartózkodó G8 rádiók jeleznek. 
 
Billentyűzár: A billentyűzár aktiválásához illetve kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 5 másodpercig 
nyomva a CALL gombot. Aktív billentyűzár esetén csak az adásindító- és a CALL gomb használható. 
 
Monitor funkció:  Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig megnyomva egyidejűleg a FEL / LE gombokat. 
Ekkor a készülék zajzára kinyit, a gyenge adások is hallhatóvá válnak. 
 
Csatornakeresés funkció  Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig benyomva a LE gombot. Ekkor a 
készülék csatorna keresés üzemmódba kerül. Amennyiben valamelyik csatornán adást észlel a 
keresés megáll. 
A keresés megállításához nyomja meg az adásindító gombot. 
 
Adásteljesítmény váltás: Kis távolságú összeköttetésekhez a készülék adóteljesítménye csökkenthető 
, így az akkumulátor élettartama megnövelhető. Adásteljesítmény váltáshoz nyomja meg többször a 
MENÜ gombot, amíg a kijelzőn a „Pr” felirat jelenik meg.  A FEL / LE gombokkal választhat a H ( nagy 
) valamint az L ( alacsony ) teljesítmény között. A beállítás eltárolásához nyomja meg az adásindító 
gombot. 
 
Hangvezérelt adásindítás ( VOX ) funkció: A VOX funkció bekapcsolásához nyomja meg többször a 
MENÜ gombot, míg a VOX felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A FEL / LE nyilakkal állítsa be az 
érzékenységet. ( 1: nagy érzékenység, 3: kis érzékenység ) A beállítás eltárolásához nyomja meg az 
adásindító gombot. 
 
Hívóhang funkció:  A készülék 5 különböző hívóhanggal rendelkezik, melyet a CALL gomb 
lenyomásakor kisugároz. A hívóhang beállításához nyomja meg többször a MENÜ gombot, amíg a 
kijelzőn a „CA” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombokkal válassza ki a kívánt hívóhangot. A beállítás 
eltárolásához nyomja meg az adásindító gombot. 
 
Vibra hívásjelzés funkció:  A funkció bekapcsolása után a készülék vibra hívásjelzéssel jelzi a bejövő 
hívóhangokat. ( CALL gomb megnyomása másik készüléken ) Nyomja meg többször a MENÜ 
gombot, amíg a kijelzőn a vibra ikon megjelenik. A FEL / LE nyilakkal lehet a funkciót ki- és 
bekapcsolni. 
 
Adásvég hang funkció:  Nyomja meg többször a MENÜ gombot, míg a rb felirat jelenik meg a kijelzőn. 
A FEL / LE gombokkal kapcsolhatja be-, illetve ki a funkciót. 
 
Billentyűhang funkció:  Nyomja meg többször a MENÜ gombot, míg a bP felirat jelenik meg a kijelzőn. 
A FEL / LE gombokkal kapcsolhatja be- illetve ki a funkciót. 
 
Kettős csatornakeresés funkció:  Állítsa be az első figyelni kíván csatornát. Nyomja meg többször a 
MENÜ gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a DW felirat. A FEL / LE gombokkal válassza ki a második 
figyelni kívánt csatornát. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az adásindító gombot. A funkció 
kikapcsolásához nyomja meg a MENÜ gombot. 
 
Akkumulátor töltése:  Az akkumulátorok töltéséhez kizárólag a készülékhez tartozó töltőt használja ! 
Az akkumulátorok feltöltéséhez kb. 8 órányi töltés szükséges. A töltés magától nem kapcsol le, 
ügyeljenek a túltöltés elkerülésére! 
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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 G8E  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 300 296-2 v1.1.1 

• EN 300 220-3 v1.1.1 

• EN 301 489-3 v1.4.1 

• EN 301 489-5 v1.3.1 

• EN 60 950-1:2006 

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, 2010. december 12. 

 

 
………………………..……………….. 

                                                                             Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató 


