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                                WPROWADZENIE 
 
ALAN 42 MULTI jest niewielkich wymiarow przenosnym radiotelefonem CB z mozliwoscia szybkiej 
adaptacji w samochodzie. Aktualna wersja pozwala na latwa zmiane zakresu czestotliwosci na 
jeden z kilku europejskich stanardow CB. Synteza czestotliwosci realizowana za pomoca petli 
fazowej PLL, a pobor pradu redukuje automatyczny uklad oszczedzania baterii. 
.  
Duzy, wielofunkcyjny, podswietlany wyswietlacz pokazuje informacje o parametrach pracy 
urzadzenia. Zewnetrzny, opcjonalny mikrofonogłosnik, popraiajacy komfort obslugi, moze byc 
podlaczony do gnazda akcesoryjnego.   
 
Urzadzenie fabrycznie ustawione jest w stanardzie “EC“band , CEPT 40CH FM 4W, 
a sprowadzane do Polski 40CH AM/FM 4W "0". 
�

 
�

 FUNKCJE I ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW STEROWANIA 
DISEGNI CON SERIGRAFIA NUOVA 

 
1.  Gniazdo antenowe: Sluzy do podlaczenia anteny bedacej na wyposazeniu 
radiotelefonu. Istnieje mozliwosc korzystania z zewnetrznej anteny samochodowej, 
znacznie poprawiajacej zasieg, opisana w dalszej czesci instrukcji.     
 
2. Pokretlo blokady szumow "Squelch": Reguluje blokade szumow. Krecac w 
prawo zwiekszamy jej poziom tzn., ze beda slyszalne tylko silniejsze sygnaly. Obracanie 
nalezy przerwac w chwili, kiedy znikna szumy tla. 
 
3. Pokretlo On/Off Volume : 
Wlacza/wylacza radiotelefon i reguluje sile glosu.  
 
4. Gniazdo mikrofonowe :. sluzy do podlaczenia dodatkowego mikrofonu 
 
5. Gniazdo glosnika: umozliwia podlaczenie zewnetrznego glosnika. 
 
6. Zaczep do paska 
 

7 Wielofunkcyjny wyswietlacz.  
DISEGNO DISPLAY NUOVO 

Cieklokrystaliczny wyswietlacz pokazuje nastepujace informacje o stanie i 
funnkcjonowaniu radiotelefonu: 

a. EMG uzywany kanal ratunkowy 
b. numer wybranego kanalu (od 1 do 40)    
c. LOCK: aktywna blokada klawiatury 
d. BATT: Wyczerpane baterie 
e. AM/FM : rodzaj emisji (modulacji) 
f.  SC: wlaczona funkcja skanowania  



g.   DW: wlaczony rownoczesny nasluch dwoch kanalow 
h.   P. S.:  akktywna funkcja oszczedzania pradu 
i. LOW: mala moc nadawania 
j. moc sygnalu odbieranego i emitowanego 
k. RX/TX: TX=nadawanie; RX=odbior 
l. wybrany standard czestotliwosci  

 
8. Przycisk EMG : przelacza radiotelefon na kanal 9, uznawany powszechnie za 
ratunkowy. Na wyswietlaczu pojawia sie symbol "EMG".Zmiana kanalow nie bedzie 
mozliwa. Ponowne wcisniecie wylacza funkcje EMG. 
 
9. Przycisk "A/F–LCR”: sluzy do wyboru rodzaju emisji (modulacji) AM lub FM. Na 
wyswietlaczu pojawia sie stosowna informacja. Jezeli radio pracuje w standardzie "tylko 
FM" przycisk aktywuje funkcje LCR - przywolanie ostanio uzywanego kanalu.  
 
10. Mikrofon: chcac nadawac wcisnij przycisk PTT i mow normalnie trzymajac radio 4 
cm od ust . 
 
11. Przycisk "H/L": sluzy do wyboru mocy nadawania. Po kazdorazowym wlaczeniu 
radio ustawia sie zawsze w pozycji H czyli duzej mocy nadawania wynoszacej 4 W. 
Naciskajac przycisk obnizamy skokowo moc nadawania do 1 W, co sygnalizowane jest na 
wyswietlaczu komunikatem LOW. Kolejne wcisniecie zmienia moc na duza. 
 
12. Przycisk "LOCK" : Aktywuje blokade przyciskow. 
  
13. Przyciski "Q.UP - Q.DOWN": szybkie przelacznie kanalow co 10 w gore  (Q.UP) 
lub w dol (Q.DOWN). 
 
14. Glosnik 
 
15. Dual Watch (podwojny nasluch): funkcja DW pozwala na rownoczesny nasluch 
dwoch kanalow. Radio przechodzi na odbior jesli na jednym z nich pojawi sie sygnal i 
wraca do monitorowania po 4sek. gdy transmisja ustaje.  
Fnkcje DW uruchamia sie w sposob nastepujacy: 
- Wybierz kanal uzywajac przyciskow przelaczania. 
- Wcisnij przycisk "DW":  
- Wybierz nastepny kanal, ktory chcesz monitorowac; 
- Wcisnij ponownie "DW": 
- Kolejne nacisniecie "DW" lub przycisku nadawania PTT wylacza te funkcje.  
  
16. Przycisk''SCAN'': steruje funkcja skanowanie czyli szybkiego przeszukiwania 
kanlow: 
• Obracaj w prawo pokretlo blokady SQELCH az szumy stana sie nieslyszalne. 
• Nacisnij przycisk “SCAN”: “SCAN” pojawi sie na wyswietlaczu i radio bedzie szybko 

zmieniac kanaly do czasu odnalezienia fali nosnej o poziomie wyzszym od szumu. 
• Przeszukiwanie zostaje wznowione w kilka sekund po ustaniu odbioru transmisji 
• Podczas nadawania funkcja jest nieaktywna 
 
17. Przycisk podswietlania "LIGHT" :  nacisniecie podswietla wyswietlacz na 5 
sekund. 



 
18. Przycisk nadawania ("PTT"): wcisniecie i trzymanie umozliwia nadawanie. 
Puszczenie przycisku przelacza radio w tryb odbioru. 
  
19.  Pojemnik na baterie:miesci 6 bateri laklicnych typ R6 (AA). 
 
20. Mocowanie petli 
 
21. Przycisk "Channel UP": przelacza radio na nastepny kanal o wyzszym numerze. 
22. Przycisk "Channel DOWN": przelacza radio na sasiedni kanal o nizszym 
numerze. 
 
23. Zatrzask pojemnika baterii: wymiana baterii wymaga podniesienia zatrzasku i 
wysuniecia pojemnika. 
 
24.  Zlacze anteny zewnetrznej: laczy sie z adaptorem samochodowym. 
 
UZYWANIE ALANA 42 MULTI 
 
1. Podlacz antene dostarczana razem z radiem do gniazda antenowego. 
2. Wloz 6 baterii zachowujac ich wlasciwa polaryzacje (batrii alkalicznych nie laduje sie). 
3. Przekrec pokretlo  ON/OFF zgodnie z ruchem wskazowek zegara i ustaw wlasciwy 

poziom dzwieku. 
4. Wyregukuj SQUELCH blokade szumow  
5. Wybierz kanal przyciskami "UP/DOWN" lub QUICK UP/QUICK/DOWN  
 
Uwaga!: Jezeli nie mozna zmienic kanalu uaktywniona jest funkcja  "EMG" lub 
"LOCK". Nacisnij przycisk sterujacy dana funkcja aby ja wylaczyc. 
Nadawanie: Wcisnij i trzymaj PTT mowiac do mikrofonu. 
Odbior: Po prostu pusc PTT 
Korzystanie z anteny samochodowej podlaczonej do adaptora wymaga odlaczenia 
krotkiej, fabrycznej anteny helikalnej. 
 
UWAGA!: WYSWIETLACZ JEST WRAZLIWY NA EKSTREMALNE TEMPERATURY. 
 
ZMIANA STANDARDU CZESTOTLIWOSCI 
Standard czestotliwosci ma byc wybrany zaleznie od kraju w ktorym radio jest uzywane 
 

Procedura: 
1. Wylacz radiotelefon. 
2. Wlacz radiotelefon trzymajac wcisniete przyciski “A/F-LCR” i “SC”.   
3. Uzywajac przyciskow ∆∆∆∆ i ∇∇∇∇ wybierz odpowiedni standardbuttons,  ( patrz tabela ).  
4. Potwierdz wybor przyciskiem “A/F-LCR” 

Uwaga: Jezeli wybierzesz standard dopuszczjacy prace tylko w modulacji FM przycisk 
zmiany emisji A/F-LCR pelni funkcje przywolania ostatnio uzywanego kanalu. 
 
 
 
 
 
 



TABELA CZESTOTLIWOSCI 
Wyswietlane 

symbole 
Standard 

I Italy 40 CH AM/FM 4Watt 
I2 Italy 34 CH AM/FM 4Watt 
D Germany 80 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1 Watt 

D2 Germany 40 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1 Watt 
EU Europe 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt 
EC CEPT 40 CH FM 4Watt 
E Spain 40 CH AM/FM 4Watt 
F France 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt 

UK England 40 CH FM 4Watt English frequencies + 
+ EC 40 CH FM 4Watt CEPT frequencies 

 
 
Uwaga! 
Standardem dopuszczonym w calej Europie jest 40CH FM 4W (EC) . 
W Polsce zwyczajowo uzywa sie standardu AM/FM „0”, który nie jest dostepny bez ingerencji 
autoryzowanego serwisu.  
Radzimy nie zmieniac standardu w radiach z polska specyfikacja. 



DANE TECHNICZNE 
 
 
PODSTAWOWE 
 
Kanaly ...............................................................  40 FM (Patrz tabela) 
Zakres czestotliwosci ........................................ 25.615-30.105 MHz 
Rodzaje emisji .................................................. F3E (FM), A3E (AM). 
Impedancja anteny…………………………………50 Ohm 
Glosnik………………………………………………0,5 W/ 8 Ohm 
Mikrofon..............................................................pojemnosciowy 
Zasilanie ........................................................... 7,2-13.2Vdc  
Wymiary............................................................. 30(L) x 140(H) x 70(D)mm  
Waga ................................................................. 190g bez baterii 
 
ODBIORNIK 
Czulosc ..................................................... ........ 0.5µV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB SINAD  
Selektywnosc.......................................................>60dB 
Moc wyjsc. audio  @10% THD ................. ........ 0.5 W @ 8 Ohm 
Znieksztalcenia audio ............................... ........ 3% @  
Pasmo przenoszenia ................................ ........   400 Hz ÷ 2400 Hz 
Tlumienie cz. lustrzanej ............................ ........ 60dB 
czestotliwosci posrednie.....................................I°IF:10.695 MHz  II°IF:455 KHz 
Separacja kanalow ................................... ........ 60dB 
Pasmo audio....................................................... 
Pobor pradu podczas czuwania................ ........ 100mA, 45mA wlaczony tryb SAVE 
 
NADAJNIK 
Moc wyjsciowa.......................................... ........ cykl pracy 10% 4W AM/FM  
Modulacja ................................................. ........ FM:1.8KHz ± 0.2khz 
.................................................................. ........ AM: 90% ± 
Tolerancja czestotliwosci.....................................0,005% 
Tlumienie czestotliwosci harmonicznych.............>70dB 
Pobor pradu.............................................. ........ 900 mA  
 
 
Producent zastrzega mozliwosc zmian. 
 
 


