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ÿ Emetteur-récepteur CB ÿ Radio CB  ÿ Radiotelefon CB ÿ Statie Radio CB

Alan 42 Multi
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” 	 M A N U A L  D E  I N S T R U Ç Õ E S
” 	 I N S T R U K C J A  O B S L U G I
” 	 M A N U A L  D E  U T I L I Z A R E
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INTRODUCERE

Aparatul dvs. ALAN 42 MULTI este o staţie portabila care garantează cea mai buna 
performanţă de ani buni de experienţă. Ceea ce este unic la aceasta staţie este faptul 
ca aceasta are capacitatea de a selecta oricare din benzile Europene CB în cel mai sim-
plu mod. ALAN 42 MULTI are incorporat un circuit pentru funcţia PLL (Channel Phase 
Loop synthesizer) şi altul pentru a economisi bateria. Ecranul staţiei poate fi ilumi-
nat astfel încât poate fi folosita şi pe timp de noapte. Poate fi montat şi un microfon 
opţional datorită mufei de microfon montată în partea superioară a staţiei. 

Note importante
Ca urmare a reglementărilor naţionale au fost modificate: Spania si Elvetia necesita 
o licenta CB in tarile lor, in timp ce vizitatorii pot utiliza statiile lor CB in FM fara 
licenta, pentru AM acestia trebuie sa prezinte documentul de licenta din tara de 
origine. In Italia, chiar si vizitatorii necesita o autorizatie italiana valida. Austria nu 
accepta nici o statie CB multi-standard sau programabila. Va rugam sa respectati 
aceste cerinte si nu utilizati aparatul dvs in timp ce sunteti in Austria.

In Germania, trasmiterea ca statia de baza pe canalele 41-80 este restrictionata 
in unele zone de-a lungul frontierelor tarii. Nu se aplica restrictii pentru utilizarea 
telefoanelor mobile. Mai multe detalii pot fi obtinute de la oficiul autoritatii locale 
BNetzA. Schimbarile in reglementarile europene sau nationale vor fi publicate pe 
site-ul ALAN-Albrecht. 
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CONTINUT
 › 1 statie CB portabila
 › Incarcator de perete pentru 8 bucati acumulatori
 › Compartiment gol pentru 6 baterii alcaline tip AA
 › Compartiment gol pentru 8 baterii reincarcabile cu mufa pentru incarcare
 › Incarcator de masina cu mufa exetrna pentru antena SO 239
 › Carcasa de protectie
 › Antena
 › Clema de prindere la curea
 › Snur de prindere la mana

FUNCTII SI LOCALIZAREA COMENZILOR

1. Conector antena: introduceti in aceasta mufă antena venită odată cu staţia. 
Este posibil şi recomandat folosirea unei antene externe pentru o mai bună 
performanţă. 

2. Squelch Control: din acest control se pot şterge zgomotele nedorite 
recepţionate de aparat. Butonul trebuie reglat spre dreapta exact în punctul 
în care zgomotele au dispărut.

3. On/Off Volum Control. 
 În poziţia „off” staţia este închisă. Prin rotirea acestui buton spre dreapta se 

porneşte statia, iar prin continuarea rotirii spre dreapta se reglează nivelul 
volumului până la un nivel confortabil al sunetului.

4. MIC jack: acest jack poate fi folosit pentru a conecta un microfon mai 
performant.

5. Mufa pentru difuzorul extern: aici se poate conecta o boxă externa pentru a 
îmbunătăţi volumul.
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6. Clapeta pentru agaţare staţie.
7. Afisajul multifunctional luminat din spate. El arata:
 Acest ecram cu cristale lichide a fost proiectat pentru afisarea modului de 

operare al staţiei:

a.  EMG funcţie activă
b.  Canalul selectat ( de la 1 la 40) 
c.  Lock: Blocare tastatura activă
d.  BATT: indicator nivel baterie
e.  AM/FM Banda de lucru
f.  SC: Funcţia SCAN activată
g.  DW: Funţia dual wach
h.  P. S.: Salvare automata funcţii
i.  LOW funcţie activată
j.  Nivelul semnalului la emisie şi recepţie RX şi TX
k.  RX/TX: TX = modul de transmisie; RX = modul de recepţie
l.  Banda de sefrecvenţă selectat.

8. Butonul EMG: canalul de urgenţă. Prin apasarea butonului staţia va porni 
automat pe canalul de urgenţă 9. Pe display va apărea  EMG. Astfel nu va 
fi posibilsa schimbi din greşeală canalul. Pentru a închide acestă funcţie se 
apasă din nou pe acelaşi buton.

9. Butonul A/F–LCR: pentru a selecta banda AM sau FM; modulaţia aleasă va 
apărea pe ecran. Dacă selectaţi o frecvenţă doar în banda FM, butonul A/F–
LCR va activa funcţia LCR (Ultimul canal folosit).

10. Microfon: în timpul transmisiei ţineţi microfonul la o distanţă de 4 cm şi 
vorbiţi cu voce normală în microfon.

11. Butonul H/L: acesta selectează puterea emisă .Când staţia este pornită ea 
emite mereu cu (4W). Apăsând acest buton ea va emite cu  (1W). Pe ecran va 
apare “LOW”. Trebuie să apăsaţi din nou  butonul H/L pentru a va reîntoarce la 
nivelul maxim de putere “HIGH”.

12. Butonul LOCK: vă sa posibilitatea sa blocaţi tastatura, pentru a evita modificări 
accidentale ale setărilor.

13. Butoanele Q.UP - Q.DOWN: pentru a sări 10 canale în sus (Q.UP) sau 10 canale 
în jos (Q.DOWN).

14. Difuzor
15. Dual Watch: această funcţie permite sa recepţionaţi pe 2 canale în acelaşi 

timp. Datorită acestei funcţii dvs. Puteţi monitoriza un canal secundar. 
Când este primit un semnal de pe canalul doi, conversaţia de pe canalul 1 
este automat întreruptă şi se cuplează automat pe acel canal. Monitorizarea 
reporneşte automat după 4 secunde de la terminarea convorbirii. 

 Pentru a activa această funcţie procedaţi în felul următor:
-  Selectaţi canalul dorit
-  Apăsaţi butonul DW 
-  Selectaţi al doilea canal
-  Apăsaţi butonul DW din nou
-  Pentru a şterge această funcţie apăsaţi butonul  DW din nou sau butonul 

PTT.
16. Butonul SCAN: cu aceasta comanda, puteti cauta automat un canal ocupat. 

- Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic pana cand nu se mai aude 
zgomotul din fundal.

- Apasati butonul “SCAN”: aparatul va scana automat toate canalele pana 
cand se va receptiona unul. Daca porniti unitatea si apasati “SCAN” si “AM/
FM (LCR) in acelasi timp, veti selecta banda de functionare, care se va ve-
dea pe afisaj.

- Atunci cand gaseste canalul, se opreste si incepe din nou, dupa cateva 
secunde dupa terminarea convorbirii pe acel canal.

- Atunci cand statia transmite, functia de scanare este dezactivata.
17. Butonul: Luminarea ecranului (temporizata). Aceasta functie permite 

utilizarea statiei in conditii de intuneric. Prin apasarea acestui buton, ecranul 
va fi luminat timp de 5 secunde.

18. Butonul PTT: Apasarea acestui buton activeaza transmisia. Atunci cand acest 
buton este eliberat, este activata receptia.

19. Compartimentul pentru baterii: se introduc 6 sau 8 acumulatori R6.
20. Gaură pentru incheietura mainii.
21. Channel UP: Pentru a trece la canalul următor. Ţinând apăsat acest buton se 

activează funcţia de autorepetare.
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22. Channel DOWN: pentru sari la următorul canal. Ţinând apăsat acest buton se 
activează funcţia de autorepetare.

23. Contactul pentru baterii: Se ridica clăpiţa şi se trage compartimentul 
bateriilor afară (vedeţi în desen).

24. Modul auxiliar pentru conectare antena şi alimentare externa: pentru 
conectarea la alimentare şi antena auto.

INSTALAREA/INDEPARTAREA COMPARTIMENTULUI 
PENTRU BATERII
Statia Alan 42 functioneaza atat cu baterii alcaline cat si cu baterii reincarcabile 
Ni-Mh. Din acest motiv, sunt furnizate doua tipuri de compartimente: un compar-
timent gol pentru 8 baterii reincarcabile de tip AA cu mufa pentru incarcare si un 
compartiment gol pentru 6 baterii alcaline de tip AA.
Pentru indepartarea compartimentului pentru baterii ridicati clăpiţa şi trageti 
compartimentul bateriilor afară. Introduceti bateriile.
Pentru schimbarea compartimentului pentru baterii, ridicati din nou clăpiţa din 
partea stanga si glisati usor spre stanga.

REINCARCAREA BATERIILOR
Reincarcarea bateriilor poate fi posibila doar utilizand baterii reincarcabile NiMH.
Nu incercati sa incarcati bateriile alcaline sau baterii non reincarcabile. Fiti siguri 
ca atunci cand incarcati statia, doar baterii NI-MH trebuie sa fie in compartimentul 
bateriilor!
Utilizati o priza accesibila pentru a adaptorul ac/dc; Conectati incarcatorul de pe-
rete la o priza nu inainte de a conecta si compartimentul pentru baterii la mufa 
adaptorului de perete.
Atunci cand incarcarea este completa, scoateti adaptorul din priza de perete.
Pentru obtinerea unei maxime performante si capacitate, l aprima utilizare a sta-

tiei, este recomandat sa incarcati/descarcati complet bateriile de 2 sau 3 ori.

AVERTISMENTE
!  Incarcatorul de perete inclus trebuie utilizat dupa metoda standard de incarca-

re. Aceasta este o metoda, unde puterea de incarcare este de aproximativ 10% 
din capacitate. Utilizand aceasta metoda, incarcatoarele nu intrerup automat 
incarcarea atunci cand bateriile sunt complet incarcate.

!  Trebuie sa evitati de a tine statia conectata permanent la incaractor, atunci 
cand nu o utilizati.

!  Incarcatorul este proiectat doar pentru baterii reincarcabile NiMH si nu poate fi 
utilizat pentru baterii alcaline standard sau alte baterii care nu pot fi incarcate. 
Poate fi un risc incercarea incarcarii unor astfel de baterii. Astfel de baterii pot 
avea scurgeri, exploda sau chiar arde si pot cauza daune sau vatamari corpo-
rale!

!  Va rugam sa utilizati doar tipul de incarcator de perete furnizat si nu un altul. 

!  Aruncati bateriile in conformitate cu procedurile stabilite prin regulamentele 
locale.

!  Stecherul utilizat trebuie sa ramana usor operabil.
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UTIILIZAREA STATIEI ALAN 42 MULTI
1.  Introduceţi antena în conectorul staţiei.
2.  Introduceţi 6 baterii sau acumulatori R6 respectând polaritatea.
3.  Rotiţi butonul ON/OFF pentru a porni staţia. Ajustaţi volumul la nivelul dorit.
4.  Ajustaţi nivelul la SQUELCH până se elimină zgomotele de fond.
5.  Selectaţi canalul dorit cu ajutorul butoanelor UP/DOWN sau QUICK UP/QUICK/

DOWN, de obicei canalul 22.

Notă: dacă canalul nu se schimbă verificaţi butoanele EMG sau LOCK să nu fie 
apăsate. În acest caz apăsaţi din nou pe ele pentru a dezactiva funcţia de blocare.

Pentru a transmite: apăsaţi şi menţineţi butonul PTT, apoi vorbiţi în microfon.

Pentru a recepţiona: doar eliberaţi butonul PTT

ATENŢIE: Nu expuneţi ecranul la temperaturi ridicate!

SELECTAREA BENZII DE FRECVENTA
Benzile de frecvenţă trebuie sa fie alese in funcţie de ţara în care folosiţi aparatul.

Procedura:
1. Opriţi unitatea.
2. Porniţi-o in timp ce apasati butoanele “A/F-LCR” si “SC”.
3. Prin apasarea butoanelor   si  , selectaţi banda de frecventa dorita (vezi schema 

de mai jos).
4. Pentru a opri selecţia, apăsaţi butonul “ A/F-LCR”.

NOTA: Daca selectaţi o banda de frecventa care funcţionează numai in modul FM, 
comanda “AM/FM” permite funcţionarea LCR (reapelarea ultimului canal).

NOTA: În banda de frecventa UK, puteţi selecta direct banda EC  apăsând butonul 
“AM/FM’ timp de 2 secunde.

SCHEMA BENZII DE FRECVENTA

Litere afisate Tara

I Italia  40CH AM/FM 4 watt

I2 Italia 34CH AM/FM 4 watt

D Germania 80 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt

D2 Germania 40 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt

D3 Germania 80 CH FM 4watt/ 40 CH AM 1watt

D4 Germania 80 CH FM 4watt/ 40 CH AM 4watt

EU Europa 40 CH FM 4 watt/ 40 CH AM 1watt

EC CEPT 40 CH FM 4watt

E Spania 40 CH AM/FM 4watt

F Franta 40 CH FM 4watt/ 40 CH AM 1watt

UK Anglia 40 CH FM 4watt frecvente engleze + EC 40 CH FM 
4 watt frecvente CEPT

ATENTIE!

Banda de frecventa permisa in toata Europa este 40 CH FM 4W (EC) – Vedeti 
tabelul cu restrictiile de utilizare.
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SPECIFICATII TEHNICE

GENERALE
Canale .....................................................................40 FM (vezi schema benzii de frecventa)
Sirul frecventelor* ................................................................................ 26.565 - 27.99125 MHz
Modul de operare .........................................................................................F3E (FM), A3E (AM)
Comanda frecventei .................................................................................................................. PLL
Sirul temperaturii de functionare ..............................................................................-10/+55C
Voltajul de intrare DC ............................................ min 7.2Vcc;max 13,8Vcc; nom 12,6Vcc
Marimea .............................................................................................30(L) x 140(H) x 70(D) mm
Greutatea ........................................................................................................220 gr. (fără baterii)

RECEPTOR
Sistemul de receptionare...............................................conversie duala superheterodina
Frecventa intermediara ........................................................... IºIF: 10.695MHz; IIº: 455 MHz
Sensibilitatea ..............................................................0.5µV (AM), 0.25µV (FM) in Modul FM
Puterea de scoatere audio @10% THD...............................................................8 Ohm 0.5W
Distorsiunea audio la 1000 µV ................................................................................................ 3%
Scurgerea curenta in standby ............................................................................................45mA

TRANSMITATOR
Puterea de iesire ........................................................................................ciclu 10% 4WAM/FM
Modulatia ...................................................................................................AM: de la 85% la 95%
........................................................................................................................FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
Raspunsul frecventei ............................................................................de la 400 Hz la 2.5 KHz
Impedanta de iesire ............................................................................RF 50 Ohm neechilibrat
Rata semnalului/ zgomot ...........................................................................................40 dB MIN
Scurgerea curenta ................................................. 100mA (pozitia poterii fara modulatie)

* (acoprind toate benzile de frecvente aprobate in EU)
Toate specificatiile se pot modifica fara preaviz.

ATENTIE!
Adaptorul de alimentare este dispozitivul de deconectare al statiei de emisie/receptie; 
Incarcatorul de birou trebuie pozitionat in apropierea statiei pentru a fi usor accesibil

Prin prezenta, CTE International declara ca acest produs este in conformitate cu cerintele 
esentiale si cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
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Prodotto o importato da:  
CTE INTERNATIONAL s.r.l.  
Via. R.Sevardi 7 - 42124 Mancasale Reggio Emilia Italia  
www.cte.it - www.midlandradio.eu
In Italia l’uso è soggetto a dichiarazione (bande I, EU); artt. 104 comma 1 e 
145 dl nr. 259 del 01/08/03 aggiornato dl nr. 70 del 28/05/12.  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. PO6 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, S.A.  
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellá de Llobregat España   
Tel. 902 384878 - www.midland.es
El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente 
autorización administrativa. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. 

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

Importowane przez:   
ALAN TELEKOMUNIKACJA SP. z o.o.  
Jawczyce, Poznańska 64 - 05-850 Ożarów Maz. Polska 
www.alan.pl
Używanie tego radiotelefonu może podlegać pewnym ograniczeniom. Przed 
instalacją i pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję.

Compliant

•  Per informazioni sulla garanzia visitate il sito www.midlandradio.eu 
•  For information about the warranty please visit www.midlandradio.eu 
• Für allen Informationen über die Garantie der Artikel, besuchen sie bitte 

unsere www.midlandradio.eu 
•  Para mayor información sobre la garantía, visite la web www.midland.es 
•  Pour des informations sur la garantie, s’il vous plaît visitez le site 
 www.midlandradio.eu 

•  Para informações sobre a garantia, por favor visite o site 
 www.midlandradio.eu 
•  Για να πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος, παρακαλούμε 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.midlandradio.eu 
• Pełną informacje o gwarancji można pobrać ze strony 
 www.midlandradio.eu


