
  WPROWADZENIE 
Midlad G7 to nowoczesny i niezawodny radiotelefon pracuj�cy w dwóch 
przedziałach cz�stotliwo�ci LPD 443 MHz i PMR 446 MHz, dopuszczonych  
w Polsce i wi�kszo�ci krajów Europy do swobodnego u�ywania bez �adnych 
opłat i dodatkowych formalno�ci. Dzi�ki ergonomicznej, wytrzymałej 
obudowie, relatywnie długiej antenie i wydajnemu akumulatorowi jest 
doskonałym narz�dziem ł�czno�ci, zapewniaj�cym maksymalne zasi�gi 
dost�pne w tej klasie nielicencjonowanego sprz�tu. Bogate wyposa�enie  
w wiele funkcji dodatkowych przy zachowaniu prostoty obsługi sprawia,  
�e  z Midlanda G7 mo�na korzysta� zarówno przy realizacji profesjonalnych 
zada� jak i odpoczywaj�c aktywnie w plenerze czy na narciarskim stoku. 
Zasi�g 
Maksymalny zasi�g ł�czno�ci ok. 5km jest dost�pny w otwartym terenie. 
Wszelkie przeszkody takie jak drzewa, wzgórza, budynki, wpływaj� na jego 
ograniczenie. Szczególnie niekorzystnie fale radiowe rozchodz� si� wewn�trz 
zło�onych, metalowych konstrukcji i z wn�trza samochodu. Niedopuszczalne 
jest trzymanie za anten� podczas nadawania i zbli�anie jej do jakichkolwiek 
przedmiotów. 
Funkcje i mo�liwo�ci 

• Cz�stotliwo�� LPD 443 MHz i PMR 446 MHz. 
• Alarm wibracyjny. 
• Pod�wietlany wy�wietlacz LCD. 
• Sygnalizacja wyczerpania baterii. 
• Tryb oszcz�dzania energii. 
• 38 tonów CTCSS. 
• 5 sygnałów przywołania. 
• Automatyczna blokada szumów. 
• Skaner. 
• Blokada klawiatury. 
• Regulacja mocy (PMR). 
• Roger Beep. 
• VOX. 
• Gniazdo akcesoryjne/ładowania. 

 
BEZPIECZE�STWO 
Nigdy nie demontuj ani nie usprawniaj swojego radiotelefonu. wszelkie 
naprawy zlecaj autoryzowanym serwisom. Je�eli nie korzystasz z fabrycznego 

pakietu zasilaj�cego nie wkładaj do radiotelefonu nowych i zu�ytych 
baterii w jednym zestawie. Nie mieszaj równie� ze sob� baterii  
i akumulatorów, a tak�e akumulatorów o ró�nym stopniu naładowania. 
Nigdy nie próbuj ładowa� baterii alkalicznych – grozi to wybuchem  
i uszkodzeniem radia. 
ELEMENTY RADIOTELEFONU 
Wy�wietlacz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VOX - nadawanie sterowane głosem 
2. TX - nadawanie 
3. Blokada klawiatury 
4. Numer kanału/P - cz�stotliwo�ci PMR 
5. Niski stan naładowania akumulatora 
6. Alarm wibracyjny 
7. Poziom mocy H-wysoka , L-niska 
8. RX - odbiór sygnału powy�ej poziomu blokady szumów 
9. Numer tonu blokady CTCSS 

Radiotelefon 
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10. ON/OFF/VOLUME pokr�tło wł�cza/wył�cza radiotelefon. 
11. PTT przycisk przeł�cza nadawanie/odbiór. 
12. CALL/  przycisk inicjuje wysłanie jednego z 5 dost�pnych sygnałów 

przywołania. Przytrzymanie przez 5 sek. włacza blokad� klawiatury. 
13. MIKROFON 
14. GŁO�NIK 
15. �NTENA 
16. GNIAZDO AKCESORYJNE 
17. MENU przycisk udost�pnia mo�liwo�� zmiany ró�norodnych 

ustawie�. 
18. MONITOR SCAN przycisk wł�cza skaner czyli przeszukiwanie. 

kanałów. Przytrzymanie przez 2 sek. wył�cza automatyczn� blokad� 
szumów. 

19. �� przyciski do poruszania si� po menu. 
 
NA SKRÓTY 
Wł�cz radiotelefon pokr�tłem ON/OFF. Wci�nij raz MENU i u�ywaj�c ��  
wybierz kanał. Nad�j�c trzymaj wci�ni�ty przycisk PTT i mów normalnie do 
mikrofonu z odległo�ci 15-20 cm. Pami�taj, �e b�dziesz słyszał tylko 
korespondentów którzy nadaj� na tym samym kanale z odpowiedni� moc� 
sygnału.  
Aby pozna� radiotelefon i korzysta� z wszystkich jego funkcji zalecamy zapozna� 
si� z dalsz� szczegółow� cz��ci� instrukcji. 
 
PRZYGOTOWANIE RADIOTELEFONU 
Upewnij si�, �e nabyty komplet zawiera 2 radiotelefony 2 pakiety akumulatorowe, 
jedna podwójn� ładowark� stołow� i dwa zaczepy do paska. 
Ładowanie akumulatorów 
Radiotelefony wyposa�one s� w 6V pakiety akumulatorów NiMh.  Nale�y 
ładowa� je bez wyjmowania z radii, u�ywaj�c doł�czonej ładowarki, bez przerwy 
przez 12-14 h.  
Podł�cz transformator do gniazda sieciowego, a wychodz�cy  
z niego kabel poł�cz z podstawk�. Wstaw radiotelefony. Proces ładowania 
sygnalizuje �wiec�ca czerwona dioda. Podczas jego trwania radia powinny by� 
wył�czone. Po zako�czeniu wyjmij radiotelefony i wyci�gnij transformator  
z gniazda sieciowego. Pami�taj, �e nowe akumulatory osi�gaj� pełn� wydajno�� 
dopiero po 2-3 pełnych cyklach ładowania/rozładowania. Staraj si� ładowa� 
akumulatory dopiero po pełnym ich rozładowaniu. Redukuje to powstawanie 
,,efektu pami�ci” zmniejszaj�cego efektywn� pojemno�� ogniw.  

Pami�taj ! 
Nie przekraczaj czasu ładowania ! Ładowarka nie wył�cza si� automatycznie, 
wi�c nie zapomnij wyj�� z niej radii po naładowaniu. 
Je�eli u�ywasz alternatywnie ogniw typu R6 (AA) stosuj si� do poni�szych 
wskazówek. 
Nie wkładaj do radiotelefonu nowych i zu�ytych baterii w jednym zestawie. 
Nie mieszaj równie� ze sob� baterii i akumulatorów, a tak�e akumulatorów o 
ró�nym stopniu naładowania. Nigdy nie próbuj ładowa� baterii alkalicznych 
– grozi to wybuchem i uszkodzeniem radia. 
Zaczep do paska. 
Radio mo�na wygodnie transportowa� przy pasku spodni korzystaj�c  
z zaczepu. Ka�dorazowe otwarcie przedziału bateryjnego nale�y poprzedzi� 
odł�czeniem zaczepu przesuwaj�c go w gór�. Ponowne zainstalowanie 
polega na wsuni�ciu w 2 szyny znajduj�ce si� na tylnej �cianie radia jak na 
rysunku poni�ej. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSTAWOWA OBSŁUGA 
Uruchomienie 
Przekr�� pokr�tło 10 zgodnie z ruchem wskazówek zegara,  pokonuj�c 
lekki, pocz�tkowy opór. Wł�czy si� na krótko pod�wietlenie wy�wietlacza, 
a trzytonowy sygnał akustyczny potwierdzi zako�czenie wykonania 
startowego autotestu.  
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Poziom d	wi�ku  
Do regulacji poziomu d�wi�ku słu�y pokr�tło 10.Najbardziej komfortowy 
poziom odsłuchu mo�na ustawi� odbieraj�c dowoln� transmisj�. Je�eli na 
wybranym kanale panuje w danej chwili cisza, mo�na  czasowo wył�czy�  
blokad� szumów przyciskiem MON/SCAN 18. 
 
Nadawanie/odbiór 
Je�eli chcesz porozumiewa� si� z grupa korespondentów pami�taj, �e wszystkie 
radia musz� mie� ustawiony ten sam numer kanału wy�wietlany dwoma du�ymi 
cyframi i ten sam numer kodu CTCSS pokazywany przez dwie małe cyfry na 
prawo od poprzednich (je�li u�ywany) oraz znajdowa� w odległo�ci 
umo�liwiaj�cej skuteczny odbiór transmisji. 
Chc�c nadawa� wci�nij i trzymaj przycisk PTT 11 oraz mów normalnym głosem 
w stron� mikrofonu 13 na przednim panelu radiotelefonu, trzymaj�c radio 5-10 cm 
od ust. Podczas transmisji na  wy�wietlaczu pojawi si� ikona TX.  
Zwolnienie przycisku PTT przeł�cza radio w tryb odbioru – RX na 
wy�wietlaczu. 
Monitor 
Monitor to funkcja wył�czania automatycznej blokady szumów i blokady 
tonowej CTCSS. Słu�y do ustawienia gło�no�ci zaraz po wł�czeniu radia, gdy 
nie jest odbierany �aden sygnał, a tak�e do nasłuchu odległych korespondentów 
nadaj�cych z bardzo słabym poziomem sygnału. Monitor wł�cza si� i wył�cza 
naciskaj�c i przytrzymuj�c przez ok. 2 sek. przycisk MON/SCAN. Krótkie 
naciskanie tego przycisku steruje skanerem. 
Skaner 
Skaner jest funkcja cyklicznego przeszukiwania wszystkich 8 kanałów PMR  
i 69 LPD. Zmieniaj�ce si� ci�gle numery kanałów na wy�wietlaczu informuj�  
o wł�czonym skanowaniu. Je�eli radio wykryje sygnał mocniejszy od poziomu 
blokady szumów zatrzymuje si� na kilka sekund na danym kanale, po czym 
kontynuuje przeszukiwanie. Naci�ni�cie PTT w trakcie skanowania powoduje 
powrót do kanału od którego skaning si� rozpocz�ł. U�ycie PTT w chwili, gdy 
skaner zatrzymał si� odebrawszy sygnał umo�liwi nadawanie na aktualnie 
wybranym kanale. Przyciskami ��mo�na zmieni� kierunek przeszukiwania 
Skaner uruchamia i zatrzymuje wciskanie przycisku SCAN. 
Pod�wietlenie 
Pod�wietlenie wy�wietlacza przez 5 sek. uruchamia  wci�niecie przycisku 
MENU17. 
 
 

Pami�taj ! 
Pod�wietlenie jest funkcj� zu�ywaj�c� relatywnie du�o energii wi�c 
korzystaj z niej tylko w uzasadnionych wypadkach, je�eli chcesz aby twój 
radiotelefon funkcjonował mo�liwie długo po naładowaniu akumulatorów.   
Blokada klawiatury    
Przytrzymaj przez 5 sek. przycisk CALL/ . Na wy�wietlaczu pojawi si� 
znak , potwierdzaj�cy wł�czenie blokady klawiatury. Tylko przycisk PTT 
oraz CALL pozostaj� aktywne. Blokady u�ywa si� dla unikni�cia 
przypadkowej zmiany kanału i innych ustawie� radia. Wył�czaj�c blokad� 
przytrzymaj znowu przez 5 sek. przycisk CALL/ . 
Oszcz�dzanie energii 
Radiotelefon wyposa�ony jest w automatyczny system, który redukuje 
zu�ycie pr�du a� do 50%, aktywuj�cy si�, je�eli radio nie odbiera �adnych 
sygnałów przez 7 sek.  Konieczno�� naładowania akumulatorów lub 
wymiany baterii sygnalizuje symbol 5 . 
MENU 
Wybór kanału  
 Twój radiotelefon daje mo�liwo�� wyboru jednego spo�ród 8 dost�pnych 
kanałów PMR i 69 LPD. 

• Wci�nij przycisk MENU 17 – na wy�wietlaczu zacznie pulsowa� 
numer aktualnie u�ywanego kanału. 

• Przyciskami �	   wybierz kanał. 
Naci�nij PTT 11 lub poczekaj 5 sek., aby potwierdzi� wybór i opu�ci� 
menu. 
Blokada tonowa CTCSS 
Midland G7 mo�e pracowa� w trybie otwartym - słyszy wtedy wszystkie 
dostatecznie mocne transmisje nadawane na wybranym kanale lub w trybie 
selektywnego odbioru, gdy słyszalne s� jedynie komunikaty nadawane  
z okre�lonym kodem CTCSS (jednym z 38 dost�pnych). 

• naci�nij 2 razy przycisk MENU 17. 
• u�ywaj�c przycisków �	  wybierz kod wy�wietlany obok numeru 

kanału. 
• potwierd� wybór przyciskiem PTT 11 lub poczekaj 5 sek. 
• wył�czaj�c powtórz procedur� wybieraj�c Of. 

Moc nadawania 
Podczas pracy na 8 kanałach standardu PMR 446 masz do wyboru 2 poziomy 
mocy. 

• wci�nij MENU 17 trzy razy, wy�wietlacz poka�e Pr H (moc 
wysoka). 
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• wybierz przyciskami �	  poziom mocy 7. 
• potwierd� wybór PTT 11 lub poczekaj 5 sek. 

VOX 
Funkcja VOX to  mo�liwo�� wł�czania nadawania głosem bez potrzeby 
naciskania przycisku PTT. 

• 4 razy wci�nij przycisk MENU 17. 
• na wy�wietlaczu pojawi si� migaj�cy symbol VOX oraz of przy numerze 

kanału. 
• u�ywaj�c przycisków �	  wybierz jeden z 2 poziomów czuło�ci. Cyfra 

1 oznacza niski poziom czuło�ci, kiedy tylko gło�niejsze d�wi�ki 
zainicjuj� nadawanie, cyfra 2 - wysoki.  

• potwierd� wybór przyciskiem PTT 11 lub poczekaj 5 sek. 
• wył�czaj�c powtórz procedur� wybieraj�c of. 

Wibracja 
Midland G7 jest wyposa�ony w cichy alarm wibracyjny działaj�cy jako reakcja na 
odebranie sygnału przywołania. 

• naci�nij 5 razy przycisk MENU 17, wy�wietlacz poka�e ikon� wibracji 6. 
• u�yj przycisków�	  aby wł�czy�/wył�czy� wibracj�. 
• potwierd� wybór PTT 11 lub poczekaj 5 sek. 

Podczas aktywnego alarmu wibracyjnego nie s� słyszalne sygnały przywoławcze 
CALL. 
Roger Beep 
Jest to d�wi�kowe potwierdzenie ko�ca transmisji - krótki d�wi�k wysyłany  
w momencie zwolnienia przycisku PTT 7. 

• 6 razy wci�nij przycisk MENU 17. 
• na wy�wietlaczu pojawi si� symbol rb oraz of. 
• u�ywaj�c przycisków �	  w miejsce of wybierz on. 
• potwierd� wybór przyciskiem PTT 11 lub poczekaj 5 sek.   
• wył�czaj�c powtórz procedur� wybieraj�c of. 

Przywołanie CALL 
Mo�esz wybra� jeden z 5 dost�pnych tonów przywołania. Wysyłasz go do 
korespondentów wciskaj�c krótko CALL/ .  

• naci�nij 7 razy przycisk MENU 17, wy�wietlacz poka�e CA1 
• u�yj przycisków�	  �eby zmieni� rodzaj przywołania. Przy ka�dej  
        zmianie nowo wybrane przywołanie b�dzie prezentowane w gło�niku 
• naci�nij PTT 11 lub poczekaj 5 sek. 

Pami�taj, wybranie of wył�cza funkcje przywołania. Je�eli korzystasz  

z alarmu wibracyjnego d�wi�k przywołania nie b�dzie słyszalny. 
Jednoczesny nasłuch dwóch kanałów. 
 Twoje radio ma mo�liwo�� jednoczesnego nasłuchu 2 kanałów. Je�eli chcesz     
z niej skorzysta� to: 

• wybierz numer kanału korzystaj�c z przycisków�	 . 
• naci�nij 9 razy przycisk MENU 17, wy�wietlacz poka�e Tx oF Rx. 
• u�yj przycisków�	 , aby wybra� numer drugiego kanału, którego 

chcesz słucha�. 
• naci�nij PTT 11 lub poczekaj 5 sek. Radiotelefon zacznie 

monitorowa� jednocze�nie  2  kanały. Je�eli na którym� z nich 
pojawi si� sygnał radio pozwoli wysłucha� ci transmisji do ko�ca, 
po czym powróci do podwójnego nasłuchu. 

• mo�esz nadawa� na kanale, na którym chwilowo zatrzymało si� 
monitorowanie w trybie podwójnego nasłuchu wciskaj�c PTT 11. 

• naci�ni�cie MON/ SCAN 18 wył�cza podwójny nasłuch. 
D	wi�kowe potwierdzenie u�ycia przycisków 
Mo�esz zdecydowa�, �eby ka�dorazowe naci�niecie dowolnego przycisku 
(oprócz PTT) było potwierdzane akustycznie. 

• naci�nij 8 razy przycisk MENU 17 Na wy�wietlaczu pojawi si�  
        bP of. 
• u�yj przycisków�	  wybieraj�c bP on. 
• potwierd� wybór PTT 11 lub poczekaj 5 sek.        
Chc�c wył�czy� powtórz powy�sze kroki w drugim wybieraj�c of. 

Reset 
Istnieje potencjalna mo�liwo��, �e niektóre czynniki zewn�trzne np. 
nieodpowiednia charakterystyka pr�du podczas ładowania, zaburz� poprawne 
funkcjonowanie twojego radia. Je�eli zauwa�ysz niewła�ciwe symbole na 
wy�wietlaczu lub blokad� niektórych funkcji wykonaj reset, który przywróci 
domy�lne ustawienia fabryczne. 

• wył�cz radiotelefon. 
• wyjmij akumulatory na co najmniej minut�. 

Regulacje Prawne 
W wielu krajach Europy w tym i w Polsce radia Midland G 7 mo�na 
legalnie u�ywa� bez  �adnych formalno�ci. Urz�dzenie spełnia normy EN 
300 296-2, 
EN201 489-1, EN 301 489-5, EN60 065. 
Radio posiada certyfikat zgodno�ci CE. 
Co do ogranicze� patrz w instrukcji mi�dzynarodowej 
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DANE TECHNICZNE 
Cz�stotliwo�� pracy  446.00625 - 446.09375 MHz 
    433.07500 - 434.77500 MHz 
Odst�p mi�dzykanałowy  12,5 kHz LPD i 25 kHz PMR 
Moc maksymalna TX  0,5 W ERP 
    0,1 W ERP 
Zasilanie   6 V ± 10% 
Waga    123 g (bez akumulatora) 
 
 
  Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o 
  Wyprodukowano w Chinach 
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