MANUAL DE UTILIZARE
MIDLAND 203
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Functii si controale
Midland 203 este o statie radio care se adreseaza incepatorilor insa, cu
performante notabile, avand de asemenea un sistem compus din filtre ceramice care ajuta
la evitarea interferentelor.
Midland 203 este echipata cu un microfon, suport de prindere si cablu de
alimentare

1. Selectorul de canel UP/DOWN: permite schimbarea manuala a canalelor.
2. Selectorul “AM/FM”: permite selectarea modulatiei in AM sau FM.
3. Potentiometrul de pornire/oprire: Pozitia “OFF”: statia este oprita.
Rotirea potentiometrului “VOLUME”: seteaza volumul audio
4. Potentiometrul “Squelch”: regleaza calitatea semnalului receptionat.
5. Jackul microfonului: se conecteaza la mufa jack mama a statiei radio
6. Selectorul CH 9-19: comutarea pe canalele de urgenta 9 sau 19.
7. Displayul: afiseaza numarul canalului folosit.
8. Ledul RX/TX: afiseaza modul de operare: Verde: RX (receptionare)
Rosu: TX (transmisie)
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Panoul din spate si instalarea statiei radio

9. Conectorul antenei: de tip PL
10. JACK DIFUZOR EXTERN: serveste la conectarea difuzorului extern
11. Cablul de alimentare: puterea12,6V DC

Microfonul

MICROFONUL
1. PTT: butonul de emisie
2. conectorul de 4 pini
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Instalarea statiei radio
De obicei statia radio se instaleaza intr-un loc la indemana, in care poate fi
manevrata cu usurinta dar si scoasa fara eforturi prea mari.. Aceasta nu trebuie sa stea in
calea radiatorului, a schimbatorului de viteze sau a climei.
Procesul de instalare e bine sa fie planuit din timp pentru a putea fi efectuat
corespunzator. Dupa ce gasiti locatia ideala puteti folosi suportul de montare
pentru a insemna cu un pix locatia gaurilor in bord. In momentul in care gauriti bordul
aveti grija sa nu atingeti firele instalatiei electrice ale masinii sau alte accesorii.
Dupa ce ati montat statia puteti conecta cablul de alimentare in mufa de bricheta a
masinii. Inainte de a folosi statia fiti sigur ca ati montat corespunzator antena. Mufa din
capatul cablului antenei trebuie conectata la mufa din spatele statiei.
Daca folositi un difuzor extern conectati-l la mufa EXT situata in spatele statiei.
Pentru masinile mici este recomandat ca antena sa fie pozitionata pe mijlocul caroseriei.
De asemenea puteti calibra antena.

Instalarea antenei
Antena si statia nu sunt suficiente pentru emiterea/receptionarea unui semnal de
calitate. Atat cablul cat si masina (caroseria) reprezinta factori esentiali in procesul de
emisie/transmisie. In primul rand, montati antena in pozitia optima. Aceasta pozitie poate
fi identificata cu ajutorul unui aparat numi reflectometru de dumneavoastra sau de un
specialist.
Folositi cablul coaxial cu impedanta de 50 Ohm. Cu cat este mai scurt cablul
antenei cu atat este mai bine.
Aceste minime conditii sunt importante atat pentru procesul de receptie cat si
pentru cel de emisie. Daca intre antena si statia dumneavoastra exista erori precum
impedanta gresita, cablu dezizolat s.a.m.d, performantele nu vor fi optime.
Informatii utile
1. Plasati antena cat se poate de sus.
2. Cu cat antena e mai lunga cu atat performantele sunt si ele mai bune.
3. Tineti departe cablul antenei de surse de curent.
5. Aveti grija ca in timp ce montati antena sa pastrati integritatea cablului.
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Sunt multe tipuri de antene. De 60cm, de 90cm, 100cm, 145cm, 200cm, 250cm. Retineti
insa, lungimea antenei dumneavoastra reprezinta criteriul diferential esential prin care
aceasta poate fi mai buna (ca si performante) decat alte antene.

Lungimea antenei influenteaza major performantele emisiei/receptiei.
Recomandat este ca antena sa nu fie rabatata, ci sa fie folosita in unghi drept, la 90 de
grade.
Cel ma bine este ca aceasta sa fie pozitionata pe mijlocul caroseriei intrucat raza de
actiune este optima.
ATENTIE: Nu folositi statia dumneavoastra radio fara a conecta in prealabil o antena.
Periodic verificati integritatea cablului antenei dumneaoastra.

Utilizarea statiei radio
Dupa instalarea corespunzatoare a statiei dumneavoastra urmati
acesti pasi pentru utilizare:
1. Introduceti mufa microfonului in mufa de microfon a statiei si asigurati-va
ca inelul de pe mufa microfonului este bine infiletat.
2. Asigurati-va ca antena este conectata corespunzator la statie.
3. Squelch-ul trebuie sa fie dat la maxim dreapta.
4. Selectati AM sau FM..
5. Porniti statia si alegeti frecventa pe care doriti sa operati.
6. Setati volumul.
7. Setati canalul pe care doriti sa comunicati.
8. Rotiti incet spre stanga potentiometrul Squelch pana cand receptia devine
clara.
9. Pentru a emite apasati butonul PTT de pe microfon si vorbiti.
10. Pentru a receptiona dati drumul butonului PTT.

Selectarea frecventei de operare
Frecventele trebuie alese in functie de tara in care va aflati si in care doriti
sa operati statia radio.
Midland 203 poate fi setata pe patru canale diferite de frecventa:
IT(it):
40CH 26.965 MHz - 27.405 MHz 4W AM/FM
EU(EU): 40CH 26.965 MHz - 27.405 MHz 1W AM/4W FM
PL(PL): 40CH 26.960 MHz - 27.400 MHz 4W AM/FM
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D3(d3):

80CH de la CH1 la CH40 26.965MHz - 27.405 MHz 1W AM/4W FM
de la CH41 la CH80 26.565MHz - 26.955 MHz 4W FM

Procedura:
1. Opriti statia radio.
2. Porniti-o in timp ce tineti apasate butoanele UP/DOWN.
3. Selectati frecventa dorita utilizand butoanele UP/DOWN.
4. Pentru a confirma selectia apasati butonul PTT de pe microfon sau asteptati 5 secunde.
Nota: De fiecare data cand veti porni statia, timp de o secunda, pe display va fi afisat
codul frecventei utilizate (ex: EC, EU). Pentru a schimba iarasi frecventa urmati pasii
enumerati anterior.
Acest produs este destinat sa fie utilizat in Romania si functioneaza pe norma EU Europa 40 CH FM 4 watt
si 40 CH AM 1 watt.

Functia squelch
Potentiometrul squelch taie din sunetele deranjante de pe fundal.
Comutati pe un canal unde nu se emite deloc. Acum rotiti potentiometrul Squelch
in sensul acelor de ceasornic pana cand nu se mai aude niciun zgomot de fundal. In cazul
prezentei vreunui semnal il veti auzi clar, fara niciun fel de zgomot de fundal.
Pozitia optima a squelchului face in asa fel incat pe toata durata de emisie/receptie
a statiei sa nu se auda niciun fel de zgomot de fond in momentul in care nu exista discutii
active pe canal.
Totusi, squelch-ul nu trebuie setat prea aproape de nivelul maxim, altfel riscati sa
nu mai auziti nimic din ceea ce se discuta pe canal.

Canalele de urgenta (CH 9-19)
Midland 203 e echipata cu un selector ce va permite sa treceti direct pe canalele
de urgenta. De obicei, in EU, canalul 9 se foloseste pentru situatii de urgenta iar canalul
19 pentru informarea in ceea ce priveste conditiile de drum.
Pozitia de centru a selectorului mentine comunicarea pe ultimul canal selectat.

Difuzorul extern (optional)
Un difuzor cu o impedanta de 4 Ohm, intre 3-10 watts, poate fi folosit. Jackul din
capatul cablului difuzorului trebuie introdus in mufa mama din spatele statiei in dreptul
careia este scris EXT SPKR. Conectarea unui difuzor extern atrage dupa sine
dezactivarea difuzorului intern al statiei.
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Informatii tehnice
RECEPTIE
Frecventa
26.565 - 27.405 MHz
Sensibilitate 1.0 μV pentru 20 dB SINAD
Frecventa intermediara
1st IF=10.7 MHz; 2nd IF=455 KHz
Puterea de iesire audio
4 watts max
Raspunsul la frecventa (-6dB)
6 dB: 450-2500 Hz
Squelch
de la 1.2 μV la 1mV
EMISIE
Frecventa
26.565 - 27.405 MHz
Puterea de emisie
1/4 W
Tipul de modulatie AM/FM
Deviatie maxima
2.0 KHz FM; 80% AM
Radiatie
62 dB +
Alimentarea 12,6 Vdc ±10%
Dimensiuni 124x38x190 mm
Greutate
1.2 kg
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Garanţie
Garanţia nu limitează drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanţă cu
legile naţionale ce au legătură cu vânzarea de produse către client. În timpul
perioadei de garanţie, producătorul sau service-ul autorizat, în acord cu limitele
garanţiei va remedia defectele sau va înlocui produsul.
Limitarea garanţiei este valabilă şi realizabilă doar în ţările unde utilizatorii
au cumpărat acest produs.

Perioada de garanţie
Perioada de garanţie începe de la timpul în care produsul este
achiziţionat de la producător de primul utilizator final. Produsul poate fi format din
mai multe ansamble, ce pot avea perioade de garanţie diferite:
¾ 24 de luni pentru dispozitiv
¾ 6 luni pentru următoarele ansamble: acumulator, încărcător, căşti,
antene.

Cum să beneficiaţi de garanţia produsului
În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnaţi produsul la un centru
autorizat sau chiar la producător. Pentru a vă folosi de această garanţie, este
necesar să vă duceţi la un service autorizat cu următoarele:
¾ Produsul defect (sau accesoriile)
¾ Dovada originală de achiziţionare a produsului (factura) ce
indică clar numele şi adresa vânzătorului şi data şi locul
achiziţionării.
¾ Dacă aţi achiziţionat acest produs online vă rugăm să ataşaţi
coletului o copie după factură şi după certificat. Atenţie!!! Se
trimite doar cu curierul indicat de furnizor.
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Ce nu acoperă garanţia:
Garanţia nu acoperă:
¾ Uzura normală sau cea excesivă
¾ Defectele cauzate datorită utilizării dure (defecte cauzate de obiecte
ascuţite, prin deformare, compresie sau aruncare)
¾ Defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a
produsului, ceea ce include utilizarea produsului în contradicţie cu
informaţiile furnizate de producător.
¾ Defectele cauzate de alţi factori dincolo de cele care pot fi de
fabricaţie.
Garanţia nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea
neconformă a produsului prin conectare, a oricărui produs, accesoriu software
şi/sau serivicii şi produse care nu sunt fabricate de producător sau prin utilizarea
produsului pentru oricare scop în afară de acel pentru care e destinat produsul.
Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut , modificat sau
reperat de către oricine în afara de centrul de service autorizat; la fel dacă
produsul a fost reparat cu piese necorespunzătoare, dacă seria a fost scoasă,
ştearsă, deteriorată sau nu se poate citi.
Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf
sau la condiţii termice sau de mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de
lichide sau mâncare sau la produse chimice.
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EC Certificat de Conformitate
(în conformitate cu Directiva EC 99/5 –
2004/108 – 93/68‐2006/95)

DO: 7.1.4.4
Rev: 5
Autorizat în: 02/02/2009
De: S. Peterlini
Semnătura:

Declarație de conformitate Nr. 2011021435 Rev 1
Producător: CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Adresă: Via Sevardi 7 – Zona Industriale Mancasale – 42124 Reggio Emilia
Nume produs: Midland 203
Tip produs: Statie Radio 27 Mhz
Brand: Midland
Punct din Standard
Nume
directivă
99/05/CE
3.1a
EN 60950‐1
Echipamente pentru tehnologia informației. Securitate.
Partea 1: Prescripții generale
3.1b

EN 301 489‐1

3.1b

EN 301 489‐
03

3.1b

EN 301 489‐
05

3.2

EN 300 296‐2

3.2

EN 300 220‐2

Compatibilitate electromagnetică şi aplicații ale
spectrului radio (ERM); Standard de compatibilitate
electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi
servicii – Partea 1: Cerințe tehnice normale
Compatibilitate electromagnetică şi aplicații ale
spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate
electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi
servicii.Partea 3: Condiții specifice pentru dispozitivele cu
rază scurtă de acțiune (SRD) ce operează pe frecvențele 9
KHz – 40 GHz
Compatibilitate electromagnetică şi aplicații ale
spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate
electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio şi
servicii. Partea 5: Condiții specifice pentru echipamentele
radio private (PMR) din serviciul mobil terestru şi
echipamente auxiliare (vocale şi nonvocale)
Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale
spectrului radio (ERM); Serviciul mobil terestru;
Echipamente radio ce utilizează o antenă integrată
destinată comunicațiilor analogice – Partea 2: EN
armonizat ce acoperă cerințele esențiale ale Articolului
3.2 ale Directivei R&TTE.
Compatibilitate electromagnetică şi aplicații ale
spectrului radio (ERM); Dispozitive cu distanță scurtă

Versiune
sau anul
lansării
2006
+A11:2009
+A1:2010
V1.8.1

V1.4.1

V1.3.1

V1.3.1

V 2.1.2
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(SRD); Echipamente radio ce pot fi folosite pe frecventa
25 – 1000 MHz cu nivele de putere până la 500mW:
Partea a 2‐a:
Informatii suplimentare la normele de conformitate după care declarația este realizată:
Procedurile referitoare la stabilirea conformității se regăsesc la art. 104 din Anexa III din
Directiva 1999/5/EC. Mostrele testate îndeplinesc cerințele specificate mai sus, în baza testelor
efectuate şi a evaluării lor. Produsul prezentat aici, corespunde cu cerintele Directivei EC
1999/05/EC, 2004/108/EC şi următoarele modificări şi implementări 2006/95/EC şi 93/97/EC.
Alte referințe legate de marcaje sau alte indicații le găsiți în ataşamentul acestei declarații.

Reggio Emilia, 14/02/2011

CTE International S.r.l.
Manager Asigurare Calitate
Peterlini Stefano
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