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Főbb jellemzők 
• Frekvencia: 446.00625 – 446.09375 MHz
• Csatornák:  24 (8+16 előre beprogramált) 
• 38 CTCSS kódok
• Teljesjtmény: 500mW ERP
• Side Tone: zajkibocsátó hangtompító
• Vox funkció 3 szintű  érzékenységgel 
• LCD alfanumerikus kijelző 
• CALL funkció
• Scan funkció
• Akkumulátor autonómia legfeljebb 12 óra
• Üzemi hőmérséklet: -20° to +55°
• Súly : 93 gr (elemek nélkül)
• Méretek: 54x103x33mm
• 2 tűs csatlakozó audió alkatrészeknek 
• Töltési csatlakozó: micro USB
• Kategória: B

Csomag tartalma:
• 2 x XT50 állomás övtartóval
• 2 x 700mAh újratölthető akkumulátor
• 1 x dupla asztali töltő 
• 1 x USB kábel

Kiterjedés
A maximális lefedettség távolság függ a földrajzi viszonyoktól, és nyílt 
térben érhető el.A maximális lefedettségi távolság egyetlen korlátozása a 
környezeti tényezők, mint például a fák által létrehozott akadályok, 
épületek stb.Az autó vagy fémszerkezet belsejében a lefedettség távolsága 
csökkenthető.Általában a városban, épületekkel és egyéb akadályokkal 
körülvéve, a lefedettség távolsága 1-2 km.Az nyílt területi akadályokkal, 
például fákkal, levelekkel vagy házakkal ellátott nyílt térben a lefedettség 
távolsága 2-4 km.A vizuális területen, például a hegységben akadályok 
nélküli nyílt térben a lefedettség távolsága legfeljebb 8 km-t érhet el.
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Midenek előt ….Biztonság!
Figyelmeztetések
Ne probálják az adóvevőt szétszedni !Az adóvevő nagy pontosságú 
mechanikus és elektronikus alkatrészei speciális felszerelést igényelnek; 
ugyanezen okból az adóvevő nem igényel kalibrációt, mivel már kalibrálva 
van a maximális teljesítmény érdekében.Az adóvevő jogosulatlan leszerelése 
a garancia elvesztését eredményezi.
! Ne használjon mosószert, alkoholt, oldószert vagy csiszolóanyagot az 
adóvevő tisztításához, csak puha és tiszta rongyot használjon. Ha az 
adóvevő nagyon piszkos, egyszerűen egy kis rongyot egy semleges szappanos 
vízbe és szappannal keverve mossa meg.

Elemek 
! Ne próbálja tölteni az alkáli elemeket vagy más újratölthető elemeket. 
Győződjön meg róla, hogy amikor adóvevőt feltölti , behelyezésekor csak NI-
MH tölthető elemek használjon.! Nagyon veszélyes az alkalikus vagy 
mangán elemek töltése, felrobbanhatnak vagy tüzet gyulladhatnak és kárt 
okozhatnak!

! A feltüntetettől eltérő töltő használata termékhibákat, 
robbanásokat és személyi sérüléseket okozhatnak.
!Ne dobja tűzbe az elemeket, ne tárolja hőforrások közelében mivel 
robbanást vagy személyi sérülést okozhatnak. Az akkumulátort a helyi 
előírásoknak megfelelően végezzük.
! Ne keverje össze az új elemeket régi elemekkel vagy különböző típusú 
akkumulátorokkal. 
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Gombok és funkciók leírása
XT
50

CALL
MENU MON

SCAN

1

2 3 4

7

5

6

XT
50

CALL
MENU MON

SCAN

8

9 10XT
50

CALL
MENU MON

SCAN
1112

16

13 13
14

15

18

17

19



6 |  XT-50 használati útmutató

1. Aktív VOX funkció 
2. Kulcszár jelző
3. Az akkumulátor töltöttségi szintje
4. Jelvétel jelző 
5. Kibocsátásban levő kijelző ( PTT gomb lenyomva)
6. CTCSS kiválasztott kódjelző
7. Kiválasztott csatorna jelző
8. Antenna
9. LCD képernyő
10. SPK/MIC csatlakozó . külső hang kiegészítők csatlakoztatásához, például 

mikrofonhoz
11. MON/SCAN. ezzel a gombbal engedélyezheti / letilthatja a keresési és figyelés 

funkciókat
12. MENU/ : nyomja meg ezt a gombot az adóvevő be- / kikapcsolásához vagy a 

menü eléréséhez.
13. ▲/▼:  használja ezeket a gombokat a hangerő beállításához, csatornák és 

funkciók kiválasztásához
14. Mikrofon
15. Hangszoró
16. /CALL. nyomja meg ezt a gombot zárolásához vagy hívás kezdeményezéséhez 
17. PTT gomb
18. USB rés az adóvevő feltöltéséshez
19. Akkumulátor és elemek részei . Az adóvevő 3 alkalikus vagy újratölthető AAA 

elemmel működik .Az elemtartó kinyitásához tartsa lenyomva az adóvevőt 
fejjel lefelé és csúsztassa el a fedelet.
Figyelem: A csomagban lévő elemeket az első használat előtt fel kell 
tölteni(További információkért lásd: "Újrafeltöltés" fejezetet ).
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Használati útmutató 

Csatornák kiválasztása 
Nyomják meg röviden a Menu gombot és utána válassza ki a kivánt csatornát 
használva ▲/▼ gombokat. Nyomja meg PTT gombot, hogy megerősítse a 
kiválasztást . Tartsák észben, hogy mind a két adóvevő ugyanazon a csatornák kell 
legyen beállítva, hogy egymást között tudjanak kommunikálni
Sugárzás 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT kapcsolót, és beszéljen a mikrofonon. A "Tx" 
és a "to" jelzés villogni kezd a képernyőn. Engedje el az adó-vevõ gombot, és az 
állomás rövid sípszót sugároz, hogy megerõsítse a sugárzás végét. (lásd a "Roger 
Beep" bekezdést).
Vételezés 
Engedje el a PTT gombot . Amikor az adóvevő egy jelt vételez a képernyőn 
megjelenik a “Rx” kijelző.

Hangerő beállítása
Nyomja meg a ▲/▼ gombokat , hogy beállítsa a kivánt hangerőt 

Adóvevő elindítása /leállítása
Nyomja meg MENU/          gombot 3 másodpercig. 

Gomb     / CALL 
Billentyűzár
Ez a lehetőség nagyon hasznos a gombok véletlen megnyomásának elkerüléséhez. 
Nyomják meg hosszasan  “ /CALL” gombot (több mint 3 másodpercig) a gombok 
lezárásához. A képernyőn megjelenik     . Most csak a PTT gomb és a menü gomb 
lesz aktív. Ismételjék meg az eljárást, hogy feloldják a gombokat.

Hanghívás elvégzése (CALL)
Nyomja meg                /C ALL gombot , egy hívást fog leadni azoknak az
adóvevőknek amelyek ugyanezen a csatornán vannak.
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1. Nagy érzékenység (normál hang háttérzaj nélkül)
2. Átlagos érzékenység
3. Alacsony érzékenység (hasznos nagyon zajos területeken vagy ha nagyon 

hangosan beszél) 

Menü gomb
A következő lehetőségek közül választhat a Menü gomb megnyomásával:
• VOX FUNKCIÓ
• Roger Beep aktiválása / deaktiválása 
• Csatornák kiválasztása
• CTCSS hangbeállítások
• A billentyűhang be- / kikapcsolása

VOX funkció 

Nyomja meg Menu háromszor ;a képernyőn a “VOX” fog megjeleni Válassza 
ki ‘on’ megnyomva ▲/▼ gombokat majd utána nyomja meg a a PTT 
gombot a megerősítéshez 
 A funkció három érzékenységi szintje:

VOX funkció letiltása
Nyomja meg a Menu gombot háromszor. A képernyőn az “on” villog. 
Válassza ki ‘oF’ megnyomva ▲/▼ gombokat majd utána nyomja meg a PTT 
gombot a megerősítéshez.
Figyelem : A VOX funkció használatához opcionális fejhallgatóval mozgassa a 
fejhallgató gombját a VOX pozícióba. Visszalépés az PTT pozícióba, ha nem 
szeretné használni a VOX funkciót.

Roger Beep: végső hangszóró 
Amikor a PTT szabadon van ,az állomás megerősítő hangot ad ki az adás 
vége felé. Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van A funkció 
letiltása:
1. Nyomja meg a Menu gombot addig mig a képernyőn megjelenik “rb on”
2. Válassza ki az “oF” opciót megnyomva ▲/▼ gombokat.
3. Nyomja meg PTT gombot a megerősítéshez.
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Csatornakiválasztás
Csatornakiválasztás Nyomják meg egyszer a Menu gombot ezután válassza ki a kivánt 
csatornát megnyomva ▲/ ▼ gombokat . Nyomja meg a PTT gombot a kiválasztás 
megerősítéséshez.

CTCSS kódok beállítása
A CTCSS kódok száma (1-38), amelyeket az első 8 csatornához lehet hozzáadni egy új 
privát csatorna létrehozásához.Legfeljebb 38 kódot adhat a P1-től P8-ig 
csatornákhoz.Például, ha a "P3" csatornához hozzáadja a "27" CTCSS kódot, új 
csatorna "P327" lesz, amely csak akkor képes kommunikálni más állomásokkal, ha 
ugyanazon a csatornán és a CTCSS kódon vannak beállítva.
A CTCSS kódok aktiválása:

1. Indítsa el az állomást
2. Nyomja meg egyszer a Menu gombot és válassza ki a 8 csatorna egyikét(P1 

ltől P8-ig) lenzomva ▲/▼ gombokat.
3. Nyomja meg kétszer a Menu gombot; a képernyőn megjelenik villogva a 

CTCSS kód két számjegy (a csatorna számától jobbra)
4. A ▲ / ▼ gombokkal válassza ki a kívánt CTCSS hangot (1-38).
5. A megerősítéshez nyomja meg az PTT gombot. 
Az állomás most továbbítja és fogadja a kiválasztott CTCSS kódot. Ha nem szeretne 
CTCSS kódot használni, akkor válassza az "oF" opciót.

A képernyőn megjelenő CTCSS kódok Amikor aktivál egy CTCSS kódot, a P1-P8 
csatornák valamelyikén láthatod a kódot a csatorna számától jobbra. A következő 
csatornákhoz (9-től felfelé) a CTCSS kód előprogramozott, majd rejtett.

A billentyűhang kikapcsolása
kikapcsolásaMinden egyes gomb megnyomásakor egy rövid hang hallható. A funkció 
kikapcsolásához nyomja meg a Menu gombot 4 alkalommal, majd válassza ki az "oF" 
opciót a ▲ / ▼ gombok megnyomásával. Erősítse meg a választást az PTT gomb 
megnyomásával. A funkció újraaktiválásához ismételje meg az eljárást az "On" opció 
kiválasztásával.
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MON/SCAN
Monitor funkció
Ha ezt a funkciót aktiválja, az állomás még a leggyengébb jeleket is megkapja. Ez a 
lehetőség nagyon hasznos, ha kommunikálni szeretne, de a két állomás közötti 
távolság meghaladja a maximális lefedettség távolságát; Az állomás lefedettségét a 
Monitor funkcióval bővítheti. Ennek a funkciónak a hátránya a háttérzaj vétele.

Aktiválás: Nyomja meg a MON / SCAN gombot, amíg az "Rx" kijelzés meg nem 
jelenik a kijelzőn.
Letiltás: Ismételje meg az eljárást vagy állítsa le az állomást.

SCAN funkció
funkcióSCAN üzemmódban az állomás figyeli az összes elfoglalt csatornát.Ezzel a 
funkcióval minden csatornán megjelenő forgalmat nyomon követheti, mielőtt 
sugározna, és lehetővé teszi, hogy az állomás megálljon azon a csatornán, amelyet 
valaki már sugároz. Amikor az állomás megáll egy elfoglalt csatornán, a szkennelés 
5 másodperc elteltével automatikusan folytatódik.

Elemek feltöltése 
Ha az elemek ki le vannak merülve , az             ikon villog a képernyőn (csak 
akkor, ha az állomás be van kapcsolva). Ebben az esetben az állomást a lehető 
legrövidebb idő alatt kell a feltölteni.
FIGYELEM

Az alkáli elemeket nem lehet feltölteni. 
Ne helyezze az állomást töltőbe akkumulátorok nélkül. 

Aktiválás: röviden nyomja meg a MON / SCAN gombot. 
Letiltás: röviden nyomja meg a MON / SCAN vagy PTT gombot.

Az első használat előtt azt javasoljuk, hogy töltse fel az állomást 10-12 órára.
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Helyezze be az elemeket az állomásba. Csatlakoztassa a kábelt a csomagból 
az USB 2.0 porttal egy tápegységbe, és a 2 mikroUSB fejet a 2 állomásba. Az 
akkumulátor ikon a képernyőn jelzi a töltést. Ha az elemek teljesen fel 
vannak töltve, a képernyőn lévő ikon stabil marad. Ekkor javasoljuk, hogy 
távolítsa el az USB kábelt az állomásról.
Megjegyzés: az egyes állomásokat külön is be lehet tölteni, ha az USB 
kábelt egy külön megvásárolt USB tápegységhez csatlakoztatja, majd a 
microUSB aljzaton keresztül az állomásra.
Megjegyzés: Az USB kábelt legalább 500mAh tápkábellel vagy más 
áramforrással kell ellátni.

Energiatakarékosság
EnergiatakarékosságAz XT50 egy energiatakarékos áramkört tartalmaz. Ha 
az állomás 10 másodpercig nem kap jelet, az energiatakarékos funkció 
automatikusan aktiválódik. Az akkumulátor élettartama akár 50% -kal is 
növekedhet.

Tartózékok
XT50 egy 2 pólusú csatlakozóval rendelkezik külső audió kiegészítőkhöz 
(mikrofon és fejhallgató). Ez kompatibilis az összes Midland kétpólusú 
audio tartozékkal.
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Állomás visszaállítása
Az XT50-at úgy tervezték, hogy évekig optimális teljesítményt nyújtson.Ha 
valamilyen okból az állomás nem működik megfelelően, hajtsa végre az 
újraindítási eljárást, majd ismételje meg az állomást, mielőtt kapcsolatba 
lépne a viszonteladóval vagy szakemberrel.

Visszaállítás
Ha az állomás nem működik megfelelően (furcsa képernyő ikonok, 
blokkolt funkciók stb.), Akkor az ok külső tényező lehet, például a hangzás 
vagy az elektromos rendszer változásai által okozott helytelen beállítás a 
töltés alatt, és nem hiba állomáson. Ilyen esetekben az állomást 
visszaállíthatja a gyári beállításokra az alábbi eljárás szerint:

• Állítsa le az állomást
• Indítsa el az állomást a ▲ gomb lenyomva tartásával. Minden beállítás 

visszatér a gyári alapértékekhez

Mielőtt visszaállítaná az állomást, javasoljuk, hogy írja le az összes korábbi 
személyes beállítást, mert törölve lesz.



XT-50 használati útmutató  | 13

Műszaki adatok
Csatornák ................................................24 PMR446 (8 + 16 preprogramate) 
Frekvencia........................................................... 446.00625 - 446.09375 MHz
Csatorna szabad hely .........................................................................................12.5 KHz
Tápellátás. .............................................................  700mAh újratölthető elemek
.................................................................................... 3x  AAA alkáli elemek 
....................................................... 3x  AAA újratölthető elemek 3.6V +/- 10% VDC
Üzemi hőmérséklet..................................................................... -20° to +55°
Méretek (antenna nélkül)........................................................ 54x33x103mm
Súly (elemek nélkül)....................................................................................93g
Ciklushasználat.............................................................. TX 5%, RX 5%, standby 90%
Kategória ..................................................................................................................B
Sugárzás 
Erőteljesítmény...................................................................................500 mW ERP
Móduláció .......................................................................................................... FM
Elutastítás ............................................................az ETSI szabályainak megfelelően
Vételezés 
Érzékenység @ 12dB Sinad.......................................................................... <0,30μV
Szomszédos csatornák elutasítása.............................................................................70dB
Audió kimeneti teljesítmény .................................................... .~250mW @ 10% THD
THDKülső mikrofon bemenet. ..............................................................stereo 2,5 mm
Fejhallgató ki. ..................................................................mono 3.5 mm

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.



Prodotto o importato da:  
CTE INTERNATIONAL s.r.l.  
Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia 
www.midlandeurope.com 
L’uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali (per l’uso in Italia, è richiesta una dichiarazio-
ne di possesso) . Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni.  

Produced or imported by:  
CTE INTERNATIONAL s.r.l.  
Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by: 
ALAN - NEVADA UK  
Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants.  
P06 1TT - United Kingdom 
www.nevada.co.uk 
The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before 
installation and use. 

Importado por: 
ALAN COMMUNICATIONS, SA 
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona - España)  
www.midland.es 
El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea 
atentamente las instrucciones antes de usar el equipo. 

Vertrieb durch:  
ALAN ELECTRONICS GmbH 
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland  
www.alan-electronics.de 
Die Benutzung dieses Funkgerätes ist von den landesspezifischen estimmungen abhängig. Vor Benutzung 
Bedienungsanleitung beachten.  

Produs sau importat de:  
CTE INTERNATIONAL s.r.l.  
Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italia




