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Bine ati venit in lumea Midland Electronics 
Midland ER300 este construit cu pricepere din componente de cea mai buna 
calitate. Destinat situatiilor de urgenta, radio-ul digital pentru alerte meteo si 
lanterna cu manivela sunt perfecte pentru conditii meteorologice severe sau 
utilizare de zi cu zi. 

Caracteristici 
• Incarcati bacteria in 3 moduri: prin USB, panou solar sau manivela;
• 7 canale de alerta NOAA/NWS si memorarea alertelor timp de o ora;
• Baterie Litiu-ion reincarcabila;
• Lanterna puternica ce foloseste LED-uri Cree®
• Lanterna cu semnale SOS Morse
• Fluier de caini ultrasonic
• Incarcarea altor dispositive
• Radio AM/FM
• Posibilitate de aimentare cu baterii AA
• Ceas digital
• Mufa pentru casti
• Antena telescopica
• LCD luminous, mare
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ATENTIE!
Inainte de a folosi pentru prima data Midland ER300, conectati acumulatorul Li-Ion. 
Din fabrica, pentru protejarea bateriei, mufa acumulatorului este deconectata.



Butoane si functii 
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      incarcare/ 
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cu LED-uri            vreme 

Buton pornire  
Selectare banda 

3 
 



 

 
Incarcarea ER300 
 
Cablu de incarcare USB: inainte de a utiliza dispozitivul ER300, acumulatorul 
intern ar trebui incarcat folosind un cablu de incarcare USB pana cand indicatorul 
de baterie arata o incarcare completa. Pentru a incarca ER300 cu un cablu USB, 
comutati sursa pe pozitia “Li”. Apoi, introduceti cablul USB intr-o sursa electrica 
USB si introduceti conectorul miniUSB in intrarea USB din partea laterala a radio-
ului. Indicatorul “CHARGE” se va aprinde cand cablul este introdus. Indicatorul 
bateriei de pe ecranul LCD va palpai in timp ce acumulatorul se incarca. Cand 
acumulatorul Litiu-ion s-a incarcat complet, indicatorul se va opri din palpait si va 
avea 3 liniute. Dureaza aproximativ 5.5 ore pentru a incarca complet un 
accumulator,  folosind cablul USB. 
 
Acumulator: acumulatorul inclus este localizat in compartimentul sau si poate fi 
incarcat folosind manivela, expunand panoul solar la lumina soarelui, sau 
utilizand cablul USB. Acumulatorul are 3.7V/2000 mAh, Li-ion. 
Atentie: 

• Folositi doar acumulatori Midland 

Mufa casti 

Iesire USB 

Intrare USB  

Comutator 
 Manivela 
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• Nu incercati sa incarcati baterii alcaline sau alti acumulatori in afara celor 
indicati in manual, acest lucru rezultand in scurgeri si avarii ale radio-
ului. 

Manivela: rotind manivela, se poate incarca acumulatorul inclus. Pentru a incarca 
radio-ul folosind manivela, rotiti comutatorul de putere in pozitia “Li” si incepeti 
sa rotiti manivela. Indicatorul “CHARGE” se va aprinde cat timp manivela este 
rotita. Viteza si durata rotirii manivelei va determina nivelul de incarcare a 
acumulatorului. Indicatorul baterie de pe ecraul LCD va palpai cat timp 
acumulatorul se incarca. Cand acumulatorul Li-ion s-a incarcat complet, 
indicatorul se va opri din palpait si va avea 3 liniute. Un minut de rotire a 
manivelei poate insemna pana la 9 minute de utilizare a radio-ului. 
 
Incarcare solara: asigurati-va ca ati rotit comutatorul de putere in pozitia “Li”. 
Apoi, plasati dispozitivul ER300 in lumina directa a soarelui. O ora de incarcare 
solara in conditii optime de lumina inseamna pana la 45 de minute de utilizare a 
radio-ului. Indicatorul baterie de pe ecraul LCD va palpai cat timp acumulatorul se 
incarca. Cand acumulatorul Li-ion s-a incarcat complet, indicatorul se va opri din 
palpait si va avea 3 liniute. Indicatorul “CHARGE” va ramane aprins cat timp 
unitatea se incarca. 
 
Baterii AA: dispozitivul ER300 poate fi alimentat cu sase baterii AA (nu sunt 
incluse). Pentru a folosi baterii AA, rotiti comutatorul de putere in pozitia “AA”. 
Atentie: in cazul depozitarii pe termen indelungat, este recomandata scoaterea 
bateriilor AA pentru a preveni scurgeri si avarii ale radio-ului. 
 
Incarcarea altor dispozitive 
Telefoane mobile si dispozitive ce pot fi alimentate prin USB pot fi incarcate 
folosind cablul USB. Conectati cablul in iesirea USB, de pe partea laterala a radio-
ului. Daca este pornit, radio-ul se va opri si va intra in modul de incarcare. 
 
Utilizarea radio-ului 
 
Pornirea si oprirea ER300 si selectarea unei frecvente 

• Pentru a porni radio-ul, apasati butonul BAND. Pentru a naviga intre 
benzi AM, FM sau de vreme apasati butonul BAND din nou. 

• Pentru a opri radio-ul, tineti apasat butonul BAND timp de 3 secunde. 
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Ajustarea volumului 
• Pentru a ajusta volumul, apasati butoanele +/- de pe panoul frontal 

Ajustarea frecventei 
• Apasati butonul BAND pentru a naviga intre benzi AM, FM si vreme. 
• Odata ce ati ajuns la banda dorita, puteti regla frecventa cu butoanele 

TUNE. Pentru o buna receptie in banda FM si cea pentru vreme, 
extindeti antena la maxim si ajustati-o pana cand receptia este buna. 
 

Meniul de setari al ER300 
Accesarea si utilizarea meniului 

• Pentru a accesa meniul dispozitivului ER300, tineti apasat butonul WX 
ALERT timp de 3 secunde. 

• Pentru a ajusta setarile, apasati butoanele TUNE 
• Pentru a selecta urmatoarea optiune de meniu, apasati butonul WX 

ALERT. 
• Pentru a iesi din meniu, treceti prin toate optiunile sau asteptati 30 de 

secunde. 
Setarea orei 

• Pentru a seta ora, apasati butonul WX ALERT si selectati modul de 24 sau 
12 ore. 

• Apasati butonul WX ALERT o data pentru a ajusta ora si din nou pentru a 
ajusta minutele. 

Iluminare ecran 
Dispozitivul ER300 are 3 setari de lumina de fundal: 

• OFF: lumina va fi intotdeauna oprita 
• ON: lumina va fi intotdeauna pornita 
• Default: lumina va fi pornita 5 secunde de fiecare data cand un buton 

este apasat, apoi se va opri. 
Optiuni de afisare a canalelor de vreme 
Dispozitivul ER300 are 2 optiuni de afisare a canalelor de vreme: 

• Default: afiseaza frecventa canalului de vreme 
• Channel: afiseaza numarul canalului. 

Lanterna LED 
Dispozitivul ER300 are doua optiuni de luminozitate a lanternei: 

• Dim: prima apasare a butonului va activa setarea de lumina slaba. 
• Bright: a doua apasare a butonului va activa setarea de lumina intensa. 
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Lanterna cu semnal luminos SOS Morse 
• Pentru a activa modul SOS, apasati butonul de lanterna de 3 ori. Codul 

SOS Morse este: 3 impulsuri scurte, 3 impulsuri lungi, 3 impulsuri scurte. 
• Pentru a dezactiva modul SOS, apasati din nou butonul de lanterna. 

Fluier ultrasonic de caini  
Fluierul de caini poate ajuta echipele de cautare si salvare in timpul unei situatii 
de urgenta 

• Pentru a activa fluierul de caini, tineti apasat butonul “Ultrasonic dog 
whistle” timp de 3 secunde. Indicatorul de fluier de caini se va aprinde in 
coltul dreapta sus al ecranului LCD. 

• Pentru a opri fluierul de caini, apasati orice alt buton. 
Utilizarea castilor 
Introduceti o pereche de casti (nu sunt incluse) cu o mufa de 3.5mm. 
 
Garantie limitata 
Cu exceptiile de mai jos, Midland Radio Corporation va repara sau inlocui, fara 
cost, orice Midland ER300 avariat datorita unor defecte a materialelor sau a 
constructiei in timp de un an din momentul achizitionarii de catre client. 
Garantia nu se aplica in cazul stricaciunilor cauzate de apa, scurgeri ale bateriilor, 
abuz sau folosire gresita a accesoriilor neautorizate, service neautorizat sau a 
produselor modificate sau alterate. Accesoriile au o garantie de 90 de zile de la 
data cumpararii, incluzand cabluri de incarcare sau baterii. 
 
Orice garantii implicitie, incluzand, dar fara a se limita la garantii de vanzare sau 
conformitate pentru un anumit scop, vor fi limitate la durata garantiei limitate, 
altfel reparatia sau inlocuirea unui produs este exclusiv responsabilitatea 
consumatorului. In nici un caz, Midland nu poate fi responsabila, fie prin contract 
sau ca parte terta (incluzand dar fara a se limita la neglijenta, daune corporale, 
pagube materiale sau deces) pentru pagube in afara pretului de cumparare a 
produsului sau accesoriului, sau pentru orice paguba indirecta, accidentala, 
speciala sau rezultata, sau pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea 
informatiilor sau datelor sau orice alta pierdere financiala cauzata sau legata de 
abilitatea sau inabilitatea de a utiliza produsele sau accesoriile la intreaga 
capacitate, unde aceste pagube sunt acoperite de lege. 
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Service 
Daca intampinati o problema ce considerati ca necesita interventia unui service, 
va rugam sa verificati pagina cu intrebari frecvente, verificati manualul de 
utilizare sau vorbiti cu un tehnician.  Multe probleme pot fi remediate fara a 
trimite dispozitivul in service. Daca este necesar, trimiteti, dupa cum urmeaza: 

• Impachetati unitatea in cutia originala. Apoi, impachetati cutia intr-o 
cutie de transport potrivita. Atentie: impachetarea nepotrivita poate 
rezulta in avarii in timpul transportului. 

• Includeti urmatoarele: 
o Descriere completa a problemelor 
o Numarul de telefon, numele si adresa dumneavoastra 
o Pentru garantie, includeti o imagine a chitantei de la un 

vanzator autorizat sau alta dovada a cumpararii, unde sa apara 
data vanzarii. 

Nu e nevoie sa returnati accesorii (cablu de incarcare, baterii, manual de utilizare) 
decat daca sunt legate direct de problema. 
 
Reparatiile care nu sunt acoperite de garantie sau ale produselor mai vechi de un 
an sunt supuse unor taxe de reparatie. 
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