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Traducerea textului din figură: 
Antenă 
Buton PTT – apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru emisie 
Buton Call (Apelare) – apăsaţi pentru a emite un ton de apel 
Buton Meniu – apăsaţi pentru programarea setărilor PMR 
Microfon 
Buton de pornire - țineți apăsat pentru pornirea / oprirea staţiei de emisie-recepţie 
Butonul Sus / Jos - apăsați pentru a schimba canalul și volumul în modul PMR 
Ecran LCD 
 
 
 
 
 
 



1. ECRANUL LCD 

 
 

  Canal de frecvență. Se schimbă de la 1 la 8 şi invers 

 Pictograma bateriei, afișată când nivelul de încărcare al bateriei scade. 

 Afișat atunci când staţia se află în modul de scanare. 

 Afișat atunci când funcția de blocare este activată. 

 Afișat atunci când staţia se află în modul de reglare volum. 

  Afișat când se emite un semnal. 

 Afișat când se recepţionează un semnal. 
 
2. INSTALAREA 
 
2.1 Desfacerea clemei pentru curea 
Îndepărtaţi clema pentru curea de corpul staţiei. În timp ce 
îndepărtaţi, împingeţi clema în sus pentru a o desprinde, 
după cum este indicat în figura 1. 
 
2.2 Instalarea clemei pentru curea 
Culisaţi clema pentru curea în fanta existentă, așa cum se 
indică în figura 2. Un "click" indică faptul că această clemă 
s-a fixat corect în poziţia sa. 
 
2.3 Instalarea bateriilor 
Desfaceţi capacul compartimentului bateriilor. Introduceți 3 
baterii AAA alcaline. 
Asigurați-vă că bateriile sunt instalate conform marcajelor 
de polaritate de pe compartimentul bateriilor, după cum se indică în figura 3. Refixaţi 
capacul compartimentului bateriilor. Vezi Fig.4. 
 
 
 
 
 
 



Notă 
• Folosiți numai baterii de același tip atunci când se 
utilizează staţia PMR. 
• Staţia deţine un economizor de putere încorporat (PS) 
pentru o durată maximă de viaţă a bateriilor, astfel că atunci 
când staţia nu este utilizată sistemul o opreşte pentru a 
economisi puterea bateriei.  
• Îndepărtaţi bateriile dacă staţia nu va fi utilizată pentru o 
perioadă mai lungă de timp. 
 
Indicatorul de încărcare al bateriei 
Pictograma indicatorului bateriei se află în colțul din stânga al ecranului LCD. Această 
pictogramă a bateriei va fi afișată când starea de încărcare a bateriei este scăzută. 
Aceasta indică faptul că nivelul bateriei a atins un prag minim. În acest moment, staţia 
va emite două tonuri de beep şi se va închide. 
 
Durata de viață a bateriei 
Staţia deţine un economizor de energie încorporat. Pentru ca bateriile să reziste mai 
mult, este sugerat ca atunci când nu este folosită staţia, aceasta să fie oprită pentru a 
economisi energia bateriei. 
 
3. FUNCȚIONAREA STAŢIEI DE EMISIE-RECEPŢIE 
3.1 Pornirea şi oprirea staţiei 
Pentru pornire; 

a. Apăsați și țineți apăsat butonul  (Pornire). Un sunet special de beep se va auzi. 
Ecranul LCD va afișa canalul curent. 
Pentru oprire; 

b. Apăsați și țineți apăsat butonul  (Pornire). Un sunet special de beep se va auzi, 
iar ecranul LCD se va opri. 
 
3.2 Reglarea volumului difuzorului 
Există 8 trepte de volum, iar nivelul curent al volumului difuzorului este cel afișat pe 
ecranul LCD. 
 
Pentru reglarea nivelului volumului difuzorului; 

a. Apăsați butonul  sau  pentru a mări sau micșora nivelul volumului. În timp ce 
apăsați aceste butoane, ecranul LCD va afișa pictograma de volum în bare ascendente 
sau respectiv descendente. 
 
3.3 Recepţia unui apel 
Staţia de emisie-recepţie se află continuu în modul de recepţie când este pornită şi nu 
transmite. Când este primit semnalul de la canalul curent, icoana de recepţie a 
semnalului “RX” este afişată pe ecranul LCD. 
 
 



3.4 Transmisie 
a. Apăsați și țineți apăsat butonul PTT (Push to Talk – Apăsaţi pentru a vorbi) pentru a 
transmite semnalul voce. Pictograma de semnal de transmisie "TX" va fi afișată pe 
ecranul LCD. 
b. Țineți aparatul în poziție verticală cu Microfonul la 5cm distanţă de gura. În timp ce 
apăsaţi butonul PTT, vorbiți în microfon cu un ton normal al vocii. 
c. Eliberați butonul PTT când ați încheiat transmisia. 
 
Important: 
• Pentru ca altă staţie să recepţioneze ce aţi transmis, aceasta trebuie să fie, de 
asemenea, reglată pe același canal pe care îl utilizați dvs. Consultați secțiunea 
"Schimbarea canalului" pentru mai multe informații. 
• Când butoanele PTT și/sau butoanele CALL sunt apăsate continuu, unitatea nu poate 
primi nicio transmisie. 
 
3.5 Tonul de beep Roger (Recepţie) 
 
Tonul de recepţie reprezintă semnalul care este transmis automat de fiecare dată când 
butonul PTT este eliberat. Acesta avertizează destinatarul că aţi încheiat transmisia, şi 
că acum vă aflaţi în modul de recepţie. 
 
3.6 Schimbarea canalului 
Staţia de emisie-recepţie deţine 8 canale disponibile. Pentru a schimba canalul în modul 
normal; 

a. Apăsați butonul  (Meniu) pictograma canalul "1" va începe să clipească. 

b. Apăsați butonul  sau pentru a selecta canalul dorit. Canalul se poate schimba 
de la 1 la 8 sau invers. 

c. Apăsați butonul  (Meniu) pentru a confirma setarea și a reveni la modul de 
așteptare. 
 
Notă: 
Consultați secțiunea "Tabel Frecvenţe Canale" din Manualul de Utilizare pentru o listă 
detaliată a frecvenţelor. 
 
3.7 Ton apel 
Puteți folosi tonul de apel pentru a transmite un ton altor utilizatori de pe același canal. 
Pentru activarea acestei funcţii; 
a. În modul de standby, apăsați și eliberați acest buton. Unitatea va transmite un ton de 
2 secunde celorlalte staţii din acelaşi canal aflate în raza de emisie. 
 
3.8 Scanarea canalelor 
 
Staţia dvs. radio poate scana 8 canale pentru orice activitate. Acest lucru vă permite să 
identificaţi alte staţii, fără a fi nevoie să schimba canalul. 
 



Pentru activarea acestei funcții; 

Apăsați și țineți apăsat butonul Meniu  și butonul  în același timp, iar scanarea 
canalelor va începe imediat. Când este detectat un semnal, unitatea se va opri timp de 
3 secunde. Apăsați butonul PTT pentru a opri scanarea și pentru a comunica sau 

apăsați butonul  sau  pentru a scana manual canalul. Pentru a opri scanarea, 

apăsaţi butonul Meniu  și ieşiţi din modul standby. 
 
3.9 Caracteristica de monitor 
 
Puteți utiliza funcția Monitor pentru a verifica semnalele slabe din canalul curent. 
Pentru activarea acestei funcții; 

Apăsați și țineți apăsate butoanele Meniu  şi  în acelaşi timp. Pictograma de 
recepţie “RX” apare pe ecran. Staţia dvs. de emisie-recepţie va prelua orice semnal din 
canalul curent. Apăsaţi butonul Meniu pentru a opri monitorizarea.  
 
3.10 Pentru a bloca butoanele 
Cu butoanele blocate, puteți transmite în continuare (TX), sau recepţiona sau apela în 
canalul curent, dar nu puteţi de exemplu modifica volumul. 
 
Pentru activarea acestei caracteristici; 

În modul de aşteptare, apăsați și țineți apăsat butonul Meniu  până când apare 

pictograma de blocare  pe ecranul LCD. 
 
Pentru deblocarea butoanelor 

Apăsați și țineți apăsat butonul Meniu  până când pictograma de blocare  va 
dispărea de pe ecranul LCD. 
 
4. CARACTERISTICI AUXILIARE 
 
4.1 Economia de energie 
 
Staţia dvs. de emisie-recepţie deţine circuite special concepute pentru a prelungi durata 
de viață a bateriei. Când unitatea nu este folosită timp de 4 secunde, se va trece 
automat într-un mod de consum redus de energie. Caracteristica de economisire a 
energiei nu afectează capacitatea staţiei de a recepţiona transmisii. Atunci când este 
detectat un semnal, se va reveni automat la modul de putere maximă. 
 
4.2 Indicator de baterie slabă 
Staţia poate detecta nivelul redus de încărcare când tensiunea bateriei este scăzută. 
Pictograma bateriei va afișa nivelul redus de încărcare al bateriei, după cum urmează; 
Când tensiunea bateriei atinge un nivel redus de încărcare, simbolul bateriei descărcate 
va apare pe ecran şi va continua să clipească. Pictograma bateriei va continua să 
clipească până când tensiunea bateriei se consumă complet. 
 



Notă: 
Pentru a vă bucura de o bună comunicare odată ce bateria atinge un nivel redus, 
înlocuiţi bateriile vechi cu unele noi. 
 
6. SPECIFICAȚII 

Canale disponibile 8 canale 

Putere de ieşire (TX) 0,5 W 

Rază de acţiune 3 Km (2 mile) 

 
 
Tabel frecvenţă canale 
 

Canal Frecvenţă (MHz) Canal Frecvenţă (MHz) 

1 446,00625 5 446,05625 

2 446,01875 6 446,06875 

3 446,03125 7 446,08125 

4 446,04375 8 446,09375 

 
 

Marcajul CE inclus pe unitate, în manualul de utilizare și pe 
ambalaj înseamnă că 
produsul îndeplinește cerințele de bază ale Directivei R&TTE 
1995/EC şi Directivei de Joasă Tensiune 73/23/CEE. Această 
Declaraţie de conformitate este disponibilă pe www.sencor.eu 

 
Scoaterea din uz a Echipamentului Electric şi Electronic Uzat 
Semnificaţia simbolului de pe produs, accesoriile sale şi ambalaj indică faptul că acest 
produs nu va fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă rugăm, reciclaţi acest echipament în 
punctele de colectare autorizate pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice. În Uniunea Europeană și în alte țări europene în care există sisteme de 
colectare separate pentru deşeurile de echipamente electrice și electronice uzate. Prin 
asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui produs, veți contribui la prevenirea 
situaţiilor potențial periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană, care ar putea 
altfel fi cauzate de manevrarea necorespunzătoare a deșeurilor provenite de la acest 
produs. Reciclarea materialelor folosite va ajuta la conservarea resurselor naturale. Vă 
rugăm aşadar să nu aruncați echipamentele electrice și electronice uzate împreună cu 
gunoiul casnic menajer. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui 
produs, vă rugăm să contactați autorităţile locale, centrul de tratare a deşeurilor sau 
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. 


