
ÿ Ricetrasmettitore CB ÿ CB Transceiver ÿ CB Funkgerät ÿ Transceptor CB 
ÿ Emetteur-récepteur CB ÿ Radio CB  ÿ Radiotelefon CB ÿ Statie Radio CB

Alan 42 Multi
” 	 G U I D A  A L L‘ U S O
” 	 I N S T R U C T I O N  G U I D E
” 	 B E D I E N U N G S A N L E I T U N G
” 	 M A N U A L  D E  I N S T R U C C I O N E S
” 	 G U I D E  D ' U T I L I S AT I O N
” 	 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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BEVEZETÉS

ALAN 42 MULTI egy kis hordozható  adóvevő, amelyik garantálja a legjobb 
teljesítményeket az évek során, még nehéz használat esetén is. Ami egyedi  az, hogy 
megvan az a képessége, hogy az összes  CB Európai sáv a legegyszerűbb módon lehet 
kiválasztani.ALAN 42 MULTI egy beépített PLL (Phase Loop csatorna szintetizátor)  
Az adó-vevő meg lehet világítani, hogy használja tudja éljjel is. Ön egy kapcsolódhat 
egy opcionális mikrofont  mivel egy csatlakozó található az adóvevő tetején.

Fontos megjegyzések
 Spanyolórszágban  és Svájcban  felhasználók engedélyt kell kérjenek  CB adóvevő használatára 

ők használhatják engedély nélküli FM sávot,AM sáv használatához azonban be kell
nyújtania egy engedéyi dokumentumot a származási országtól. Olaszórszágban 
felhasználók csak érvényes  olasz meghatalmazással használhatják a készüléket 
Ausztriában nem használhat egyetlen programáló vagy CB multi-standard 
készüléket. Kérjük tartsa be ezeket a követelményeket és ne használják Ausztria 
területén az adóvevőt.
Németországban korlátozzák a bázisállomást  41-80 csatornákón az órszág határai 
mentén.Mobiltelefonok használatára nincsenek korlátozva. További részletek a helyi 
BnetzAa önkormányzatottól   címen szerezhető be.
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A CSOMAG TARTALMA
› Hordozható CB adó-vevő készülék
›Fali töltő 8 db akkumulátorral
›Üres rekesz 6 AA típusú alkáli elem
› Üres rekesz nyolc újratölthető elemmel töltőcsatlakozóval  
› Autótöltő külcső csatlakoztatóval az S0239 antennának › 
Védő burkolat
› Antenna
› Övszorító
› Kézi nyakba akasztó

FÚNKCIÓK ÉS  A KONTROLLOK ELHELYEZKEDÉSE

1. Antenna csatlakozó: Helyezze be ebbe a külső csatlakozóba az antennát  ami 
a csomagban található. Lehetséges és ajánlott egy külső antenna használata 
egy jobb teljesítmény érdekében.

2. Squelch Control: Ezzel a gombbal lehet csökkenteni a nem kívánt kapott 
kapott zajt.Gombot közvetlenül jobbra kell rögziteni azon a ponton, ahol a 
zaj eltűnt.

3. On/Off hangerő-szabályozó. 
Az „off”-on  zárva van állomás. A gombnak a jobb felé forgatásával.elindul a 
készülék, a további forgatással beállitani lehet a hangot ahogy Ön akarja

4. MIC csatlakozó: Ez a csatlakozót lehet használni, hogy csatlakoztassa a külső mikrofont

5. Külső hangszóró csatlakozó: Ez a csatlakozó lehet használni, hogy csatlakoztassa a
vagy fejhallgatót.
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6. Billentyúkampó a készülékhez
7. Többfunkciós háttérvilágításEz megmutatja:

Ez a folyadékkristályos kijelző, úgy lett kialakítva, hogy megmutassa a 
készülék műveleteit:

a. EMG aktív funkció
b. A kiválasztott csatorna 1től  40-ig
c. Lock: Billentyűzár
d. BATT: Akkumulátor szint kijelző
e. AM/FM hullámhossz sáv
f. SC: SCAN funkció aktív
g. DW:  dual wach funkció
h. P. S.: A funkciók automatikus mentése
i. LOW aktív funkció
j. Jeladás és   RX és  TX vétel 
k. RX/TX: TX = jeladási mód; RX = vételi mód
l. Hullámsáv kiválasztása

8. EMG gomb: sürgősségi csatorna kiválasztása. A gomb megnyomásával az 
állomás automatikusan kiválasztja vészcsatornán a 9-est. A képernyőn 
megjelenik ayEMC. Í gy nem lesz arra, hogy véletlenül módosítsa a csatornát. A 
funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot „EMC”.

9. A/F–LCR gomb:  válassza ki az AM vagy FM; a kiválasztott moduláció megjelenika 
képernyőn. Ha kiválaszt egy frekvenciát az FM-en az A/F -LCR aktiválja LCR funkció 
(utolsó használt csatornát ).

10. Microfon A lejátszás idő alatt tartsák a készüléket 4 cm távolságra és beszéljenek
bele a mikrofonba

11. H/L gomb:  ez kiválasztja az erősség leadását. Ha a rádió be van kapcsolva akkor 
mindig a 4W fogleadni. A képernyőn megjelenik a "LOW".Meg kell nyomni az 
újra a H/ L gombot, hogy visszatérjen a normális kibocsátási erejéhez „HIGH”.

12.  LOCK gomb: zárolhatja a billenty zetet, nehogy véletlenül a beállításokat
módosítsa.

13. Q.UP - Q.DOWN gombok: 10 csatornával fenebb ugorjón (Q.UP)vagy 
10 csatornával lenebb

14. Hangszoró
15. Dual Watch: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a jeleket két csatornán egyszerre 

vételezzen.Ennek a segitségéve lellenőrzi a másodlagos csatornát. Ha egy jel 
érkezik a második csatornán, beszélgetés a 1. csatornán  a beszélgetés megszakad 
automatikusan átvált a másik csatornára.Ahozz  hogy ezt a funkciót lejátszhasa 
következőképpen kell eljárni: 

- Kívánt csatorna kiválasztása
- Nyomja meg a DW
- Válassza ki a második csatornát
- Nyomja meg a DWújra
- A funkció kikapcsolásához nyomja meg a gombot DX újra vagy PTT.  

PTT.
16. SCAN gomb: ezzel a paranccsal lehet automatikusan keresni egy forgalmas csatornát.

- Tekerje a Squelch gombot jobbra ameddig nem hallatszik a háttérzaj .
- Nyomja meg a „SCAN” A rádió automatikusan megkeresi az összes 
csatornát, amíg meg nem kap - jeleket az egyik közülük.

Miután megkapta a jelt keresés megáll, és pár másodperc a befejezés 
útán újra a hívás ezzen a csatornán

 - Amikor rádióállomás lead , a keresés funkció kikapcsol.

17. Gomb: háháttérvilágítás. Ez a funkció lehetővé teszi az állomás használatát 
gyenge fényviszonyok mellett. A gomb lenyomásával, akkor a képernyő 
világít 5 másodpercig.

18.  PTT gomb: A gomb megnyomása aktiválja átvitelt. Amikor ez a gomb el van 
an engedve aktválva van a vétel.

19. Elemtartó: behelyeznek 6 vagy 8 R6 akkumulátort
20. Rés a csuklójához
21. Channel UP: megnyomva a következ csatornára vált át. A gomb 

lenyomásával aktíválja az automatikus ismétlést
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22. Channel DOWN: nyomja meg a gombot az előző csatornára. A gomb 
lenyomásával aktÍválja azautomatikus ismétlést

23. Elem kapcsolat emelje fel a gombot, hogy távolítsa el 
elemeket. (rajz alapján).

24. Segédeszköz az antenna csatlakozásához és  külső feltöltéshez: hogy
a feltöltéshez  és az autó antennéjéhoz csatlakozzon

AZ ELEMEK REKESZ TELEPÍTÉSE/ELTÁVOLITÁSA 

 Alan 42 készülék úgy alkáli mint újratölthető elemekkel is működik. Ebből az 
okból kifolyolag, két   rekesz típus van: egy üres rekesz  8 AA típusú  újratölthető 
elemeknek és egy egy üres rekesz 6 AA  típusú  alkáli elemeknek.
Az elem rekesz eltávolításához emelje fel a billentyűtt és  húzza ki az elemtartót. 
Helyezze be az elemeket.
Ha módosítani akarja az elem rekeszt, emelje fel újra a billentyűtt a bal oldalán és 
tolja egy kicsit balra.

ELEMEK FELTÖLTÉSE
RAz elemek újratöltése csak  NiMH  újratölthető elemekkel lehetséges. Ne 
töltsenek fel  alkáli elemeket, illetve nem tölthető elemeket.Győződjön meg róla, 
amikor a készüléket feltöltik, csak NI-MH elemek legyen az elemtartóban.
Használjanak egy hozzáférhető konnektort az  ac/dc adapternek, csatlakoztassa az 
adaptert a fali konnektorba , azelőtt csatlakoztassa az elemtartót a fali csatlakozó 
adapterjéhez.
Amikor a töltés befejeződött,huzza ki az adaptert a fali konnektorból . Egy jobb 
teljesímény eléréséhez, a készülék első használatákor , ajánlatos, hogy feltöltsék/

/lemerítsék teljesen az elemket kétszer vagy háromszor.

FIGYELMEZTETÉSEK
!  A csomgban levő fali töltő a töltési szabványoknak megfelelően kell használni.

Ez egy olyan módszer,, ahol a hatalom terhelés mintegy 10% -os a kapacitásból. 
Használva ezt a módszert, a töltők nem szakítják félbe automatikusan a töltési 
folyamatot amikor az elemek teljesen fel vannak töltve.

!  Kerüljék el, hogy a készülék, hogy folytonosan a töltőhöz legyen csatlakoztatva,  
amikor nem használják.

!  A töltő csak NiMH elemekkel működik és nem lehet használin alkáli elemeket 
vagy egyébb nem tölthető elemeket. Ez veszélyes lehet egy ilyen elem 
tööltése. Az ilyen elemek szivároghatnak, felrobbanhatnak vagy akár égési 
károsodást okozhat .

!  Kérjük, csak a mellékelt fali töltő típus és nem egy másikat használjon. 

!  A használt elemeket dobják el a helyi   eljárási követlményeknek megfelelően. 

!  Használt dugónak  könnyen elérhetőnek kell lennie.
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ALAN 42 MULTI HASZNÁLATA
1. Helyezze be az antennát a készülék foglalatába.
2. Helyezzen be 6 elemet vagy R6 akkumulátorokat  betartva a pólaritást.
3. Fordítsa el az ON/OFF gombot jobbra, hogy elinduljón a készülék.Állítsa be a hangerőt 
4. Csökkentse a háttérzajt a SQUELCH gomb jobbra való elforgatásával
5. Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg az UP / DOWN vagy Q.UP / 

Q.DOWN. általában a 22 csatorna.

Megjegyzés: ha nem sikerül a csatornát átváltani , néze meg az EMG vagy LOCK 

gomb nincs lenyomva. Ebben az esetben nyomja meg újra letiltani a funkciót.

Ami a többi funkciókat illet, olvassa el a fenti utasításokat

A küldéshez: tartsa lenyomva a PTT gombot, majd beszéljen a mikrofonba. 

Ahhoz, hogy megkapja: csak engedje el a PTT gombot.

VIGYÁZAT: Ne tegye ki magas hőmérsékletre!

HULLÁMSÁV KIVÁLASZTÁSA
Hullámsávot az adott országnak megfelelöen kell kiválasztani.

Eljárás:
1. Állitsa meg a készüléket..
2. Inditsák el miközben lenyomják az A / F-LCR” és a „SC gombokat.
3. A ▲ és ▼ válassza ki a kívánt sávot (lásd az alábbi táblázatot).

4. A kiválasztás mentéséhez nyomja meg az „A / F-LCR”

Megjegyzés: Ha kiválaszt egy frekvenciasávot működő FM módban, a parancs: 
„A / F-LCR” lehetővé teszi, hogy az LCR funkció (utolsó csatorna visszahívását).

Megjegyzés: Az Egyesült Királyságban hullámsávban automatikusan ki tudja 
választani az EC sávot, az AM/FM gombra kattintva 2 másodpercig

HULLÁMSÁVOK TÁBLÁZATA

Betűk megjelenése Ország
I Olaszország 40CH AM/FM 4W

I2 Olaszország 34CH AM/FM 4W

D Németország 80 CH FM 4W / 12 CH AM 1W

D2 Németország 40 CH FM 4W / 12 CH AM 1W

D3 Németország  80 CH FM 4W/ 40 CH AM 1W

D4 Németország 80 CH FM 4W/ 40 CH AM 4W

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

EC CEPT 40 CH FM 4W

E Spanyolország 40 CH AM/FM 4 W

F Franciaország 40 CH FM 4watt/ 40 CH AM 1W

UK Anglia 40 CH FM 4 W angol sávok + EC 40 CH FM 4 W 
CEPT sávok

FIGYELEM !
Hulláhosszsáv ami engedélyetett Európában az 40 CH FM 4W (EC) – Lásd 
a korlátozási táblázatot.
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MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS
Csatornák..................................................................................40 FM (lásd a fenti táblázatot)
Sáv* ................................................................................ ..........................26.565 - 27.99125 MHz
Müködés  mód................................................................................................F3E (FM), A3E (AM)
Frekvencia parancs................................................................................................................ PLL
Üzemi hőmérséklet ............................................................................. .........................-10/+55C
 DC Bemeneti feszültség ............................................ min 7.2Vcc;max 13,8Vcc; nom 12,6Vcc
Méret.............................................................................................30(L) x 140(H) x 70(D) mm
Súly........................................................................................................220 gr. ( elemek nélkül)

ADÓVEVŐ
Befogadási rendszer...............................................kettős konverziós szuper heterodin
Középfrekvencia ...........................................................IºIF: 10.695MHz; IIº: 455 MHz
Érzékenység..............................................................0.5µV (AM), 0.25µV (FM) in Modul FM
Audió erősségi kimenete @10% THD...............................................................8 Ohm 0.5W
Torzulások 1000 µV ................................................................................................  ..................3%
Standby  fogyasztás.............................................................................................................45mA

JELADÓ
Kimenő teljesítmény ......................................................................................10% 4WAM/FM
Móduláció...................................................................................................AM: de la 85% la 95%
........................................................................................................................FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
Frekvenciaválasz............................................................................................. 400 Hz la 2.5 KHz
Impedancia kimenet............................................................................RF 50 Ohm kiegyensúlyozatlan
Jel/ zajszint  ........................................................................................... ...                                 40 dB MIN
Jelenlegi szivárgás................................................ 100mA (összesen energia nélkül moduláció)

* az összes EU frekvenciasávot lefedi.)
Minden műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

FIGYELEM!
A hálózati adapter adó/vevő kikapcsolási készüléke.  
Az asztali töltőt az  adó/vevő közelébe kell helyezni hogy könnyen hozzáférhető 
legyen.
PEzennel a CTE International kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvető 
követelményeinek és egyéb erre vonatkozó rendelkezéseknek, 1999/5/EC Írányelv.
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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 estimmun-
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




