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Panou frontal 

 
 

1. Ecran (ecran LED cu 2 cifre pe 7 segmente ) – afiseaza informatiile descrise mai jos, in functie 
de modul de operare: 
- In mod stand-by : afiseaza in mod continuu numarul canalului utilizat 
- In alte moduri de operare: afiseaza diverse informatii in functie de modul selectat 

2. LED-uri semnalizare – lumineaza in felul urmator: 
- HI (rosu): cand este activa o transmisie de putere mare pe canalul selectat  
- TA (verde): indica faptul ca functia talk-around este activa 
- MON/SCAN: daca acest LED lumineaza continuu, indica faptul ca functia de monitorizare 

este activa. Daca LED-ul clipeste, scanarea canalelor este in curs de desfasurare 
3. Buton pornire/oprire/volum – folosit pentru a porni/opri statia si pentru ajustarea volumului. 
4. Mufa pentru microfon – aceasta mufa de tip RJ conecteaza microfonul standard (MK06/35). 
5. Butoanele F1, F2, F3 si F4/ESC pentru functii programabile permit utilizatorului sa reia 

functiile utilizate frecvent. 
6. Butoanle ▲/▼ sus/jos – pentru selectarea canalelor si navigare meniu. 
7. Butonul  - folosit pentru a confirma setarile efectuate. 
8. Difuzor intern. 
9. LED stare : 

- Rosu – transmisie pornita 
- Verde – receptie semnale canal ocupat 
- Portocaliu – receptionarea semnalelor cu un ton/cod CTCSS/DCS corect 

Panou spate 
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10. Conector pentru antena 
11. Mufa 3.5mm pentru difuzor extern  
12.  Cablu de alimentare 

 

Continutul pachetului 
a. Statie emisie/receptie 
b. Microfon standard MK06/35 cu buton PTT  
c. Cablu de alimentare 
d. Suport pentru microfon cu suruburile necesare 
e. Suport prindere statie cu suruburile necesare 
f. Manual de utilizare 

 

Instructiuni de instalare 
 
Locatie/montare 
Statie 
 Selectati o locatie pentru statie care este usor accesibila pentru utilizator, folositi suportul si 
suruburile incluse in pachet pentru montarea statiei. 
 
Suportul microfonului 

Suportul inclus este folosit pentru agatarea microfonului cand nu este utilizat.  
O optiune valabila pentru utilizator este functia de monitrizare canale, care este automat 

activata cand microfonul este indepartat din suportul sau. 
 
Instalarea microfonului 

1. Fixati suportul intr-o pozitie aproape de panoul central al statiei si usor accesibila pentru 
utilizator. 

2. Pentru a activa functia de monitorizare cand indepartati microfonul din suport, conectati 
suportul la masa autovehiculului. 

 
Instalarea antenei 
 Instalati antena in exteriorul vehiculului, in pozitie verticala si ferita de obstacole, cat mai 
aproape de mijlocul cupolei. Instalarea trebuie sa fie in conformitate cu regulile producatorului, si in 
concordanta cu instructiunile ce vin impreuna cu antena. Odata instalata si calibrata, antena trebuie sa 
aiba un SWR cat mai jos posibil si mai sus de 1:1.5. SWR-ul trebuie masurat cu un instrument potrivit 
odata ce antena a fost instalata complet, intr-un spatiu deschis. 

Conexiuni 
O conexiune gresita poate provoca pagube serioase asupra statiei, persoanelor sau obiectele. 

 
Conexiunea antenei 

Dupa verificarea eficientei antenei externe, conectati-o la mufa de pe panoul din spate al statiei 
folosind o mufa potrivita. 
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Conexiunea alimentarii  
 Conectati cablul rosu/negru la o sursa de alimentare de 13.8 Vdc (+/-10%). Terminalul rosu 
trebuie conectat la polul pozitiv, iar cel negru la inpamantare. Este important sa verificati daca sursa de 
alimentare utilizata este capabila sa sustina un curent continuu de 10 A. 
 
Conectarea/deconectarea microfonului 

Pentru a conecta/deconecta microfonul introduceti/scoateti mufa din capatul cablului 
microfonului standard MK06/35 in mufa pentru microfon de pe panoul frontal al statiei.  
 
Conectarea unui difuzor extern (optional) 
 Daca detineti un difuzor extern, il puteti conecta la mufa intrare/iesire de 3.5mm de pe panoul 
din spate al statiei. Difuzorul extern trebuie sa fie de 8 Ohm si capabil sa suporte o putere minima de 
12 W. 
 

Functii de baza 
 
Pornire/oprire HM06 
 Pentru pornirea statiei, rotiti butonul On/Off-Volum in sensul acelor de ceasornic pana cand 
auziti un clic. Se vor aprinde toate LED-urile si segmentele ecranului. Statia va face automat un test de 
functionare si va emite un bip pentru a confirma pornirea. 
 Pentru oprirea statiei, rotiti butonul On/Off-Volum in sensul invers acelor de ceasornic pana 
cand auziti un clic. 
 
Ajustarea volumului 
 Pentru a creste volumul, rotiti butonul On/Off-Volum in sensul acelor de ceasornic. Pentru a 
descreste volumul, rotiti butonul On/Off-Volum in sensul invers acelor de ceasornic. 
 
Selectare canal 
 Statia poate fi programata sa functioneze in unul sau mai multe canale. Pentru a selecta un 
canal, apasati butoanele  /  pentru a ajunge la canalul dorit. 
  
Receptie 
 Modurile de receptie sunt: 

• Trafic deschis – acest mod permite sa ascultati toate comunicarile transmise pe canalul 
selectat; cand primiti un semnal in acest mod, LED-ul [9] se va aprinde in verde. 

• Tonuri/coduri CTCSS/DCS – daca sunt programate, permite utilizatorului sa asculte 
doar comunicarea venita de la ceilalti membri ai retelei cu acelasi ton/cod CTCSS/DCS. 
 

Ajustarea squelchului 
 Statia este echipata cu un dipozitiv capabil sa filtreze zgomotul de fundal cand nu este 
receptionat nici un semnal. Daca programatorul statiei a setat una din tastele F (sau tasta   ) pentru 
ajustarea squelch-ului, puteti personaliza punctul de activare a acestuia. 

1. Apasati tasta F (sau ) setata pentru ajustarea squelch-ului. Segmentele ecranului vor afisa 
valoarea curenta a squelch-ului: de la 0.0 (squelch dezactivat) pana la 3.1 (squelch la maxim) 
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2. Daca nu se receptioneaza nici un semnal, apasati si mentineti butonul  pana cand zgomotul 
de fundal devine stabil  

3.  Apasati butonul   de cateva ori pentru a creste treptat nivelul squelch-ului si eliberati-l 
cand zgomotul de fundal nu mai este prezent 

4. Asteptati cateva secunde pentru a va asigura ca zgomotul de fundal nu mai apare 
5. Confirmati setarea prin apasarea butonului , sau apasati F4/ESC pentru a iesi fara sa salvati 

Asigurati-va ca nivelul squelch-ului nu este setat prea sus, pentru a nu afecta puterea tuturor 
semnalelor receptionate. 

Functia squelch va fi dezactivata daca nu este programata din calculator. 
 
Functia de monitorizare 
 Aceasta este in principal folosita pentru: 

• Receptia semnalelor foarte slabe 
• Pentru a dezactiva temporar CTCSS/DCS pentru a va permite sa ascultati toate comunicatiile 

pe canalul selectat, incluzandu-le si pe cele din afara retelei dvs. 
Activarea functiei se realizeaza prin apasarea tastei F (sau ) programata in acest sens. Pe 

panoul frontal al statiei se va aprinde LED-ul MON/SCAN ce indica activarea functiei. Pentru a 
dezactiva functia, procedati la fel ca pentru activare. 
 Daca functia de monitorizare a fost programata pentru utilizarea impreuna cu un microfon, se 
va activa automat de fiecare data cand microfonul este scos din suportul sau. 
 
Transmisie 

1. Indepartati microfonul din suportul sau; 
2. Asigurati-va ca canalul selectat nu este ocupat, si verificati daca LED-ul din dreapta ecranului 

este inchis; 
3. Tineti apasat butonul PTT pentru a vorbi in microfon. LED-ul din dreapta ecranului va lumina 

in rosu pentru a confirma transmisia; 
4. Vorbiti normal la o distanta de aproximativ 5-10 cm de microfon; 
5. Eliberati butonul PTT la sfarsitul apelului, asigurandu-va ca LED-ul nu mai este aprins; 
6. La sfarsitul conversatiei, puneti microfonul la loc in suportul sau. 

 
Temporizator pentru auto-oprire transmisie (TOT) 
 Statia poate fi programata cu un temporizator intern pentru auto-oprire, care forteaza automat 
statia in modul de receptie daca transmiteti pentru o periaoada prea lunga de timp. Daca aceasta se 
intampla, eliberati butonul de transmisie si asteptati cateva secunde: functiile de transmisie ale statiei 
vor fi resetate automat. 
 
Blocare canal ocupat (BCLO) 
 Activarea acestei functii impiedica folosirea butonului PTT cand canalul este ocupat.  
 
Selectare putere de transmisie 
 Statia dvs poate transmite cu puterea configurata in timpul programarii pentru fiecare canal. 
LED-ul HI de pe panoul frontal va va indica ce nivel de putere utilizati, astfel: 

- Daca este aprins aprins atunci transmiteti cu putere mare 
- Daca este stins transmiteti cu putere scazuta 
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Pentru a schimba puterea de emisie a unui anumit canal, selectati canalul dorit apoi apasati tasta 
F (sau  ) programata in acest sens. LED-ul rosu HI va confirma salvarea setarii dupa cum a fost 
descris mai sus. 

 

Personalizarea statiei dumneavoastra 
 
 Statie HM06 are 5 taste programabile ( F1, F2, F3, F4/ESC si  ). Fiecare dintre aceste taste 
poate fi programata pentru a face posibila selectarea unei functii specifice cand statia este in standby. 
Tastele  si F4/ESC pot fi utilizate si pentru a confirma respectiv a iesi din efectuarea unei setari. 
 
Functii programabile pe cele 5 taste: 
 
Functie Descriere  
Ajusatare squelch Permite setarea nivelului dorit de activare a squelch-ului 
Monitorizare canal Permite dezactivarea temporara a squelch-ului (receptie 

in trafic deschis) sau a tonurilor/codurilor CTCSS/DCS 
Selectarea puterii de transmisie Permite setarea puterii de emisie pentru fiecare canal 
Talk around Permite comunicarea prin iesirea repetorului utilizand 

isofrecvente (in cazul in care repetorul se defecteaza) 
Pornire/oprire scanare canale Permite scanarea canalelor programate in cautare de 

semnale disponibile 
Oprire temporara a scanarii canalelor Permite oprirea temporara a scanarii canalelor la un 

canal ce receptioneaza semnale  
Excluderea unor canale din lista de scanare Permite excluderea temporara a unuia sau mai multor 

canale din lista de scanare (daca semnalele receptionate 
pe acestea sunt irelevante) 

Selectarea unui canal prioritar Permite selectarea rapida a celui mai relevant canal 
(programat anterior) 

 

Folosirea tonurilor/codurilor CTCSS/DCS  
 
Receptie 
 In acest mod operational, statia este programata astfel incat veti receptiona doar semnale cu 
tonul/codul CTCSS/DCS corespunzator, programat initial. 

• Daca este primit un semnal CTCSS/DCS corect, LED-ul din dreapta ecranului va 
lumina in portocaliu pe toata durata receptiei semnalului. 

• Daca un semnal este primit dar nu contine tonul/codul corect, in statie nu se va auzi 
nimic iar LED-ul va fi verde. 

 
Transmisie 
 Daca statia a fost programata sa transmita un ton CTCSS sau un cod DCS, nu trebuie sa faceti 
nimic. Tonul CTCSS sau codul DCS sunt trimise automat de fiecare data cand transmiteti. 
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Instructiuni de utilizare avansata 
 
Scanarea canalelor programate 
 Aceasta functie permite scanarea automata a canalelor programate si este de ajutor mai ales 
atunci cand au fost programate mai multe canale.  

Functia permite urmarirea traficului de pe canalele programate si raspunderea la apelurile de pe 
diferite canale.  

Cand statia primeste un semnal valid in timpul scanarii, scanarea se opreste automat si 
comunicarea este auzita in difuzor. Cand semnalul se termina, scanarea incepe din nou automat. 
 Daca sunt activate tonurile/codurile CTCSS/DCS, statia poate fi programata sa opreasca 
scanarea doar la receptionarea unui semnal coresunzator.  

 
Pornirea/oprirea scanarii canalelor 
 Pentru a porni scanarea canalelor, apasati tasta programata in acest sens. LED-ul verde 
MON/SCAN va clipi pentru a confirma activarea functiei iar pe ecran vor fi afisate canalele 
programate pentru scanare. 
 Pentru a opri scanarea procedati la fel ca mai sus. LED-ul MON/SCAN se va stinge. 
 
Oprirea temporara a scanarii 
 Daca in timpul scanarii statia receptioneaza un semnal interesant pe unul din canale, scanarea 
se va opri automat pentru a auzi convorbirea de pe acel canal. Pe ecran va fi afisat numarul canalului 
ascultat. Pentru a reporni scanarea apasati tasta programata in acest sens.    
 
Excluderea temporara a unuia sau mai multor canale din lista de scanare 
 Daca scanarea tinde sa se opreasca de mai multe ori in dreptul aceluiasi canal ce nu va 
intereseaza, puteti exclude acest canal din lista de scanare prin selectarea acestuia si apoi apasarea 
tastei programate in acest sens. In acest fel, canalul este exclus temporar din lista de scanare iar 
scanarea se efectueaza pentru celelalte canale. 
 
Selectarea rapida a unui canal prioritar 
 Statia ofera posibilitatea programarii unei taste de selectare a unui canal prioritar pe care il 
utilizati mai des. Dupa programare, trebuie doar sa apasati tasta programata pentru a accesa canalul 
dorit. 
 
Functia Talk-around 
 Daca utilizati un repetor, si apare o defectiune, puteti utiliza functia talk-around pentru a 
continua comunicarea cu statiile vecine, prin izolarea repetorului.  

Pentru a activa aceasta functie procedati in felul urmator: 
1. Selectati un canal semiduplex  (aceasta functie este disponibila doar pentru canalele 

semiduplex) 
2. Apasati tasta programata pentru activarea acestei functii. LED-ul verde TA se va aprinde pentru 

a indica faptul ca functia este activa. 
3. Pentru a dezactiva functia apasati aceeasi tasta; LED-ul TA se va stinge. 

 
!!! dezactivati intotdeauna aceasta functie dupa utilizare, altfel nu veti putea utiliza repetorul cand 
defectiunea este inlaturata. 
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Curatare si intretinere 
 
Curatarea statiei 
 Cu grija curatati statia folosind o carpa moale si curata, iar daca statia este foarte murdara, usor 
inmuiati carpa intr-o solutie de 90% apa si 10% detergent. 
 Nu folositi detergenti lichizi, spraiuri, alcool, solventi sau abrazivi direct pe statie. 
 
Conectori 
 In timpul curatarii, aveti grija san nu stricati, zgariati conectorii. 
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Specificatii tehnice 
 
 
Frecventa (HM106) MHz De la 135 la 174 

Canale programabile - 99 

Pas frecventa KHz 12.5 / 20 / 25 

Pas crestere frecventa KHz 5 / 6.25 

Tensiune de alimentare Vdc 13.8 

Baterie  mAh Li-Ion 1.600 

Consum energetic  
A 

< 0.4 in standby   

0.6 in receptie la putere audio maxima 

Transmisie: 5 /25W ; 3.5 / 10W si 2.4 / 4W 

Impedanta antena Ohm 50 

Impedanta difuzor Ohm 8 

Temperaturi maxime de 
functionare 

°C –25 la +55  

Umiditate maxima de 
functionare 

% 90, fara condensare 

Transmisie  

Putere de emisie (±1 dB) W 10 / 25 in functie de model 

Emisii sporadice uW 9 KHz - 1 GHz < -36 dB 

1 - 4 GHz < -30 dB 

Sistem modulatie - F3E (FM) / G3E (PM) 

Deviatie maxima KHz ± 2,5 la 12.5 KHz / ± 5 la 25 KHz 

Atenuare putere a canalului 
adiacent 

DB < -60 (la 12.5 KHz) / -70 (la 20-25 KHz) 
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Receptor 

Sensibilitate (la 12 dB SINAD) uV < 0.3 

Sensibilitate squelch (SINAD) uV 0.25 cu histerezis de 3dB 

Selectivitate (canal adiacent) dB cel putin -65 / -75 

Intermodulatie dB > 70 

Eliminare a zgomotului dB > 65 

Iesire audio (1 KHz la 5% 
T.H.D.) 

W 4 (difuzor intern) / 10 (pe iesirea audio) 

Caracteristici fizice   

Carcasa  metalica 

Dimensiuni  mm 180 x 57 x 180 

Greutate Kg 1.4 

Mufa microfon  RJ 

Conector pentru accesorii si 
programare 

- 3.5 mm  

Rezistenta la impacturi  Conform standardului MIL STD 810 F 

Rezistenta la umezeala - Conform standardelor IEC529 si IP54 
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