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Alan-78 Plus Multi jest wielokanalowym, przewoznym radiotelefonem CB, w ktorym
zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne zapewniajace wyjatkowy komfort
uzytkowania i wysoka skutecznosc lacznosci.
Dzieki uzyciu materialow najwyzszej jakosci, obwodow drukowanych odpornych na
wstrzasy, monolitycznych ukladow scalonych, syntezera czestotliwosci PLL Alan-78 Plus
Multi gwarantuje, oprocz dokladnej kontroli stabilnosci czestotliwosci, cale lata bezawaryjnej
pracy
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FUNKCJE, WSKAZNIKI I ELEMENTY STEROWANIA

FRONT PANEL PICTURE

1. Przelacznik kanalow
2. Wielofunkcyjny wyswietlacz

PICTURE OF DISPLAY

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Numer aktualnie uzywanego kanalu
Poziom odbieranego i wysylanego sygnalu
AM/FM rodzaj emisji
RX/TX stan nadawanie / odbior
SCAN sygnalizuje dzialanie skanera
EMG pokazuje status kanalow uznanych powszechnie za ratunkowe
Wybrany zakres czestotliwosci
LOW informuje o nadawaniu z mala moca ( funkcja dostepna w niektorych
zakresach czestotliwosci – patrz Tabela Czestotliwosci )
I. LOCK zablokowana mozliwosc przelaczania kanalow w mikrofonie

3. EMG przycisk pozwala szybko przelaczyc radiotelefon na kanal 9. Przypadkowa zmiana
kanalu nie bedzie mozliwa.
4.5. Q UP/Q DOWN przyciski pozwalaja na zmiane kanalow co 10 w gore lub w dol.
6. AM/FM przelacznik sluzy do wyboru rodzaju emisji w modulacji amplitudy AM
lub czestotliwosci FM.
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7. SCAN przelacznik umozliwia szybkie przegladanie kanalow w poszukiwaniu
aktywnosci radiowej. Aby skorzystac z tej funkcji :
a) przekrecaj pokretlo blokady szumow zgodnie z ruchem wskazowek zegara az do
b) momentu gdy szumy tla stana sie nieslyszalne.
b) nacisnij przycisk SCAN; na wyswietlaczu pojawi sie znak SCAN
Skaner zatrzyma sie gdy znajdzie sygnal mocniejszy od poziomu blokady szumow.
Funkcje wylacza sie tym samym przyciskiem lub zmieniajac kanal albo wciskajac
nadawanie.
8. SQUELCH pokretlo reguluje poziom blokady szumow. Prawidlowe ustawienie polega
na powolnym przekrecaniu pokretla z lewego skrajnego polozenia zgodnie z ruchem
wskazowek zegara do momentu az szumy tla przestana byc slyszalne. Dalsze
przekrecanie spowoduje, ze slabe sygnaly od dalszych korespondentow nie beda
odbierane.
9. ON/OFF VOL pokretlo wlacza/wylacza radiotelefon i reguluje sile glosu. W pozycji
OFF urzadzenie jest wylaczone. Przekrecanie zgodnie z ruchem wskazowek zegara
powoduje najpierw wlaczenie radiotelefonu a potem wzrost poziomu odsluchiwanych
w glosniku dzwiekow.
10. Gniazdo mikrofonowe: tu nalezy podlaczyc wtyk mikrofonu.

PANEL TYLNY

PICTURE OF THE REAR PANEL

11. Gniazdo EXT zewnetrznego glosnika ( wlozenie wtyku automatycznie wylacza
wbudowany glosnik wewnetrzny ).
12. Kabel zasilajacy 13V DC.
13. Gniazdo miernika sygnalu - pozwala podlaczyc zewnetrzny miernik.
14. Gniazdo antenowe ( zlacze SO239 ).
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PICTURE OF THE MICROPHONE

1.
2.
3.
4.

PTT przycisk wlaczajacy nadawanie.
UP/DOWN przyciski zmiany kanalow.
LOCK przycisk blokujacy dzialanie sasiednich, sluzacych do zmiany kanalow.
Wtyk mikrofonowy 6-pin.

INSTALACJA
Przed przystapieniem do montazu radiotelefonu w samochodzie nalezy starannie wybrac
najlepsze dla niego miejsce. Dostep do elementow sterujacych powinien byc swobodny,
a manipulacja nimi nie moze utrudniac prowadzenia pojazdu. Do zamontowania moze
posluzyc obejma bedaca w komplecie albo odpowiednia kieszen, pozwalajaca na szybkie
wyjmowanie urzadzenia. Obejma lub kieszen powinna byc mocowana blisko metalowych
czesci samochodu. Wszystkie sruby, z dwoma mocujacymi radio wlacznie, musza byc mocno
dokrecone.
ZASILANIE
Przed podlaczeniem zasilania upewnij sie, ze radiotelefon jest wylaczony ( pokretlo w pozycji
OFF ). Zasilanie pradem stalym wymaga bacznego zwrocenia uwagi na polaryzacje nawet
jesli urzadzenie posiada odpowiednie zabezpieczenia.
Czerwony - biegun dodatni ( + ).
Czarny - biegun ujemny ( - ).
Tych samych kolorow uzyto na akumulatorze i w skrzynce bezpiecznikow w samochodzie dla
oznaczenia polaryzacji. Lacz ze soba tylko kable w tym samym kolorze.
INSTALOWANIE ANTENY
1.
2.
3.
4.
5.

Montuj antene zawsze w mozliwie najwyzszym punkcie.
Dluzsza antena zapewnia z reguly dalsza lacznosc.
Montuj antene dokladnie w centrum wybranej powierzchni.
Prowadz kabel antenowy z dala od zrodel zaklocen takich jak aparaty zaplonowe itp.
Upewnij sie, ze oplot kabla ( masa ) jest polaczony z metalowymi czesciami
nadwozia.
6. Podczas instalacji chron kabel przed uszkodzeniem.

UWAGA:
Aby uniknac zniszczenia radiotelefonu ( tranzystora mocy ) nigdy nie uzywaj go bez
wlasciwie podlaczonej, dobrze zestrojonej anteny. Zaleca sie okresowe ogledziny kabla
i sprawdzenie wartosci Wspolczynnika Fali Stojacej ( SWR ).
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UZYTKOWANIE RADIOTELEFONU
1. Podlacz mikrofon do gniazda w przednim panelu.
2. Upewnij sie, ze antena jest podlaczona wlasciwie i dobrze zestrojona.
3. Sprawdz, czy pokretlo blokady szumow SQUELCH znajduje sie w skrajnym, lewym
polozeniu.
4. Wlacz radiotelefon i ustaw odpowiedni dla siebie poziom glosnosci.
5. Wybierz kanal na ktorym chcesz nawiazac lacznosc.
6. Chcac nadawac trzymaj wcisniety przycisk PTT i mow w normalny sposob.
7. Zwalniajac przycisk PTT przelaczasz radiotelefon na odbior.
WYBIERANIE PRZEDZIALU CZESTOTLIWOSCI
Przedzial czestotliwosci jest wybrany przez importera radiotelefonow zgodnie z prawem
obowiazujacym na terenie wprowadzania ich do obrotu.
Ponizej wyszczegolniono rozne ustawienia stosowane w krajach Europy.
TABELA CZESTOTLIWOSCI
WYSWIETLANE
OZNACZNIE
I
I2
D
D2
EU
EC
E
F
PL
PX
RU
SW
UK

KRAJ, ZAKRES
Wlochy 40 kanalow AM/FM, 4 W
Wlochy 34 kanaly AM/FM, 4 W
Niemcy 80 kanalow FM, 4 W/12 kanalow AM, 1W
Niemcy 40 kanalow FM, 4 W/12 kanalow AM, 1W
Europa 40 kanalow FM, 4 W/40 kanalow AM, 1 W
CEPT 40 kanalow FM, 4 W
Hiszpania 40 kanalow AM/FM, 4 W
Francja 40 kanalow FM, 4 W/40 kanalow AM, 1 W
Polska 40 kanalow AM/FM, 4 W, "0"
Polska 400 kanalow AM/FM, 4 W, "0"
Rosja 400 kanalow AM/FM, 4 W
Szwecja 24 kanaly FM, 4 W, 31 MHz
Wielka Brytania 40 kanalow FM, 4 W, angielski zakres + europejski
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DANE TECHNICZNE

OGOLNE
Ilosc kanalow
Zakres czestotliwosci
Kontrola czestotliwosci
Temperatura pracy
Zasilanie
Wymiary zewnetrzne
Waga
ODBIORNIK
System odbioru
Czestotliwosci posrednie
Czulosc
Moc wyjsciowa audio
Znieksztalcenia akustyczne
Tlumienie czestotliwosci lustrzanej
Separacja kanalow
Odstep sygnal/szum
Pobor pradu przy odbiorze
NADAJNIK
Moc wyjsciowa
Mudulacja
Pasmo przenoszenia
Impedancja wyjsciowa
Odstep sygnal/szum
Pobor pradu

40 AM/FM (400 AM/FM )
26.960 – 27.400 MHz (26.615 – 30.105 MHz)
P tla fazowa PLL
-10/+55 °C
13,8 V pr d stały ± 15 %
180x35x140 mm
0,85kg
superheterodyna z podwojna przemiana czestotliwosci
10.695 MHz i 455 kHz
0,5 µV przy 20dB SINAD w AM/FM
2,0 W, 8 Ω
< 8 % przy 1 kHz
65 dB
65 dB
45 dB
250 mA
4W
FM: 1.8 kHz ± 0.2 kHz
AM: 85% do 95%
500 Hz ÷ 3 kHz
50 Ω
min 40 dB
1100mA bez modulacji

Producent zastrzega mozliwosc zmian

©
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