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Traducerea textului din figură: 
Antenă 
Buton PTT (push to talk) – ţineţi apăsat pentru a transmite 
Butoane SUS/JOS – apăsaţi pentru a schimba canalul, volumul şi selecta setările din 
timpul programării 
Buton CALL – apăsaţi pentru a transmite un ton de apel altor staţii. 
Difuzor 
Ecran LCD – afişează canalul curent selectat şi alte simboluri radio 
Buton MENIU – apăsaţi pentru a programa setările staţiei 
MIC (microfon) 
Buton Pornire/Oprire – ţineţi apăsat pentru a porni sau opri staţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ecranul LCD 

 
 

Număr canal. Se modifică de la 1 la 8 după cum este selectat de utilizator. 

Afişat când nivelul bateriei este slab. 

Afişat când funcţia Scan este activată. 

Afişat când funcţia Blocare Taste este activată. 

Afişat când se transmite un semnal. 

Afişat când se primeşte un semnal. 

Afişează nivelul complet al volumului. 
 
2. Instalarea 
 
2.1 Desfacerea clemei pentru curea 
a. Îndepărtaţi clema pentru curea de corpul staţie. 
b. Împingeţi în sus clema, după cum este indicat în Fig. 1 
 
2.2 Instalarea clemei pentru curea 
a. Culisaţi clema pentru curea în fanta indicată în Figura 2. 
b. Un “click” indică faptul că aceasta este fixată pe poziţia sa. 
 
2.3 Instalarea bateriilor 

 
 
a. Desfaceţi capacul compartimentului bateriilor. 
b. Introduceţi 3 baterii AAA. Aşezaţi bateriile conform marcajelor de polaritate din 
interiorul compartimentului bateriilor. Vezi Figura 3. 



c. Refixaţi capacul compartimentului bateriilor. Vezi Figura 4. 
Note: 
● Utilizaţi acelaşi tip şi marcă de baterii pe staţiile de emisie-recepţie 
● Staţiile de emisie recepţie au încorporat un economizer de energie pentru asigurarea 
duratei de viaţă maxime a bateriilor, dar când nu sunt în uz, opriţi-le pentru a economisi 
energia bateriilor. 
● Scoateţi bateriile dacă staţiile nu sunt utilizate o lungă perioadă de timp. 
 
Indicatorul de încărcare al bateriei 
Pictograma bateriei este localizată în colţul stânga al ecranului LCD. Această 
pictogramă va fi afişată când bateria este slabă. Aceasta indică faptul că nivelul de 
încărcare al bateriei a atins pragul minim, iar în acest moment staţia va emite două 
tonuri de beep şi apoi se va închide automat. 
 
Durata de viaţă a bateriei 
Staţia de emisie-recepţie are încorporată o funcţie de economisire de energie, pentru a 
face ca bateriile să reziste mai mult timp. Dar atunci când nu utilizaţi staţia, este indicată 
să o opriţi singur pentru a economisi din energia bateriei. 
 
3. Operare 
3.1 Pornirea şi oprirea staţiei 
Pentru pornire: 

a. Ţineţi apăsat butonul . Un sunet special va putea fi auzit. Ecranul LCD se 
aprinde şi afişează canalul curent. 

Pentru oprire: 

b. Ţineţi apăsat butonul . Un sunet special va putea fi auzit, iar ecranul LCD se 
stinge. 

 
3.2 Reglarea volumului difuzorului 
Există 8 nivele de volum, nivelul volumului difuzorului curent este afişat pe ecranul LCD. 
Pentru a regla nivelul volumului difuzorului, apăsaţi butonul SUS pentru mărire, sau 
apăsaţi butonul JOS pentru reducere. Ecranul LCD va afişa pictograma de volum din 
difuzor în creştere, respective în descreştere. 
 
3.3 Recepţia unui apel 
Staţia este în permanenţă în modul de recepţie când este pornită şi nu transmite. Când 
un semnal este recepţionat pe canalul curent, pictograma de recepţie semnal “RX” va fi 
afişată pe ecranul LCD. 
 
3.4 Transmiterea (expedierea) 
a. Ţineţi apăsat butonul PTT (Push to Talk) pentru a transmite mesajul dvs. de voce. 
Pictograma de transmisie semnal “TX” va fi afişată pe ecranul LCD. 
b. Ţineţi staţia într-o poziţie vertical cu MIC (Microfonul) la distanţă de 5 cm de gura dvs. 
În timp ce ţineţi apăsat butonul PTT, vorbiţi în microfon cu un ton normal al vocii. 
c. Eliberaţi butonul PTT când aţi încheiat transmisia. 
Important: 



● Pentru ca alte persoane să primească transmisia dvs., acestea trebuie să se afle de-
asemenea pe acelaşi canal pe care în utilizaţi dvs. Consultaţi secţiunea “Schimbarea 
canalului” pentru mai multe detalii. 
● Când butoanele PTT şi/sau CALL sunt apăsate continuu, staţia dvs. nu poate 
recepţiona nicio transmisie. 
 
3.5 Tonul de Recepţie (Roger) 
Tonul de recepţie reprezintă un ton care este automat transmis de fiecare dată când 
butonul PTT este eliberat. Aceasta 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. Apăsaţi butonul Meniu, pictograma “1” de canal de pe ecranul LCD va începe să 
clipească. 

b. În timp ce pictograma de canal clipeşte, apăsaţi butoanele sau  pentru a 
selecta canalul dorit. Canalul se modifică de la 1 la 8, sau invers. 

c. Apăsaţi butonul Meniu pentru a confirma setarea dvs. şi a reveni în modul 
standby. 

Notă: 
Consultaţi “Tabelul de Frecvenţe Canale” din acest Manual de Utilizare pentru lista 
detaliată de frecvenţe. 
 
3.7 Tonul de apel 
Puteţi utiliza butonul CALL pentru a transmite un ton celorlalţi utilizatori de pe acelaşi 
canal. Pentru a activa această funcţie: 

a. Cu staţia în modul normal, apăsaţi şi eliberaţi butonul . Unitatea va transmite 
un ton de 2 secunde celeilalte unităţi / staţii din acelaşi canal care se află în raza 
de emisie. 

 
3.8 Scanarea canalelor 
Staţia dvs. radio poate scana cele 8 canale pentru orice activitate. Aceasta vă permite 
să găsiţi alte staţii radio fără a trebui să schimbaţi canalul. 
Pentru a activa această funcţie: 

a. Ţineţi apăsate butoanele  şi  în acelaşi timp, iar scanarea canalelor va 
începe imediat, cu mesajul SC afişat pe ecran şi cu numărul de canal rotit cyclic 
printre canalele de la 1-8. Când este detectat un semnal, unitatea se opreşte pe 
respectivul canal, în paralel cu recepţia semnalului pentru încă 3 secunde. 

b. Apăsaţi butonul PTT pentru a opri scanarea şi vorbi pe canalul respectiv, sau 

apăsaţi butoanele  sau  pentru a porni scanarea manual. 
c. Pentru a opri scanarea, apăsaţi butonul şi reveniţi la modul standby. 

 
3.9 Funcţia de Monitor 
Puteţi utiliza funcţia de Monitor pentru a verifica semnalele mai slabe din canalul curent. 



a. Ţineţi apăsate butoanele şi  în acelaşi timp. Pictograma de recepţie de 
semnal “RX” apare pe ecran. Staţia dvs. va prelua toate semnalele de pe canalul 
curent. 

b. Apăsaţi butonul  pentru a opri monitorizarea. 
 
4.0 Blocarea butoanelor 
Cu butoanele blocate, puteţi în continuare să transmiteţi (TX) sau să recepţionaţi de pe 
canalul curent, dar nu puteţi modifica volumul. Pentru activarea acestei funcţii: 

În modul standby, ţineţi apăsat butonul MENIU până când pictograma apare pe 
ecranul LCD. 
Pentru a debloca butoanele 

Ţineţi apăsat din nou butonul până când pictograma  dispare de pe ecranul 
LCD. 
 
5. Funcţii auxiliare 
 
5.1 Economia de energie 
Staţia dvs. deţine un circuit special proiectat pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei 
dvs. Când unitatea nu este utilizată timp de 4 secunde, aceasta trece automat în modul 
de consum redus de energie. Funcţia de economie de energie nu afectează capacitatea 
staţiei de recepţie a transmisiilor. Când este detectat un semnal, staţia revine automat 
la modul de energie completă. 
 
5.2 Indicatorul de baterie slabă 

Staţia poate detectat nivelul redus de încărcare al bateriei când tensiunea 
acesteia atinge un prag minim. Pictograma bateriei va afişa starea de 
descărcare a acesteia, după cum urmează: 
 
Când tensiunea bateriei atinge un nivel redus, simbolul de baterie goală 
(descărcată) va apare şi va continua să clipească până când tensiunea bateriei 
se scurge complet. 

Notă: Pentru a beneficia de o bună comunicaţie, odată ce bateria a atins un nivel redus, 
înlocuiţi bateriile cu unele noi. 
 
 
5.3 Mufa de Microfon/Căşti/Încărcător 
 
Staţia SMR 130 este echipată cu mufă auxiliară de microfon, căşti şi încărcător, aflată 
în partea opusă a butonului PTT. 
Notă: Aceasta necesită un conector jack de microfon/căşti de 2,5mm, 3-pole, iar acesta 
nu este furnizat împreună cu staţia dvs. SMR 130. 
 
 
 
 
 



 
5.4 Utilizarea unui kit de tip “Mâini libere” (Hands free, Headset) 

 
 
Puteţi conecta kit-ul hands free în partea dreaptă a staţiei FX-238. Cu acest kit, prin 
apăsarea butonului PTT veţi putea transmite şi vorbi cu alte staţii radio. 
 
5.4 Specificaţii 

Canale disponibile 8 Canale 

Putere de ieşire (TX) 0,5W 

Rază de emisie De până la 5 km 

 
Tabelul de Frecvenţe 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 

 


