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Kézi adó-vevő CB rádió 

MIDLAND ALAN 52 

< Kézikönyv 
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BEVEZETÉS 

ALAN 52 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 52 MULTI egy beépített PLL (Phase Loop csatorna szintetizátor) t Az adó-vevő meg lehet 
világítani, hogy használja tudja éljjel is. Ön egy kapcsolódhat egy opcionális mikrofont  mivel egy csatlakozó 
található az adóvevő tetején.

Az adóvevő gyárilag van beállítva„EC” sávon vagyis 40 FM 4W csatornák. 

Fontos megjegyzések 

 Spanyolórszág és Svájc felhasználók engedélyt kell kérjenek  CB adóvevő használatára a ők 
használhatják engedély nélküli FM sávot, AM sáv használatához azonban be kell nyújtania egy engedéyi 
dokumentumot aa 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.

A CSOMAG TARTALMA 

 hordozható CB állomás .

 feltöltő adapter gyújtócsatlakóztatóval és SO239 csatlakózó külső antennához
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FÚNKCIÓK ÉS  A KONTROLLOK ELHELYEZKEDÉSE

1. Antenna csatlakozó
2. Buton Squelch: Ezzel a gombbal lehet csökkenteni a nem kívánt kapott zajt

Gombot  közvetlenül  jobbra kell rögziteni  azon a ponton, ahol a zaj eltűnt.

3. Buton On/Off/Volum: 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 a külső hangszórót

 vagy fejhallgatót.

6. LCD képernyő

Ennek a képernyőnek az a célja, hogy megjelenítse az állomás működési módját .
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a. EMG  vészintézkedések
b. A kiválasztott csatorna (1től  4-ig)
c. Lock: Billentyűzár
d. BATT: Akkumulátor szint kijelző
e. AM/FM:munkamódszer
f. SC: SCAN funkció aktív
g.DW: Dual Watch Active
h. LOW: a készülék erőssége alacsony(1W)
i. Jeladás és vétel
j. RX/TX: TX = jeladási mód; RX = vételi mód
k. hullámsáv kiválasztása

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

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

9. Mikrofon: A lejátszás idő alatt tartsák a készüléket 4 cm távolságra és beszéljenek

bele a mikrofonba 
10. Buton H/L: ez kiválasztja az erősség leadását.  Ha a rádió be van kapcsolva akkor mindig a 4W fog

leadni. A képernyőn megjelenik a "LOW".Meg kell nyomni az újra a H/ L gombot, hogy visszatérjen a normális 
kibocsátási erejéhez „HIGH”.

11. Buton LOCK: zárolhatja a billentyűzetet, nehogy véletlenül a beállítások

módosítsa
12. Butoanele Q.UP/Q.DOWN:  10 csatornával fenebb ugorjón  (Q.UP)vagy 10 csatorn'val lenebb

13. Beépített hangszóró

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

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

15. Buton SCAN: 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. 
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16. Buton  :háháttérvilágítás. Ez a funkció lehetővé teszi az állomás használatát gyenge fényviszonyok .

mellett. A gomb lenyomásával, akkor a képernyő világít 5 másodpercig.

17. Buton PTT: A gomb megnyomása aktiválja átvitelt. Amikor ez a gomb el van engedve

el van engedve aktÍválva van a vétel 
18. Channel UP: megnyomva a következ csatornára vált át. A gomb lenyomásával aktíválja az

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

automatikus ismétlést
20. Hálózati adapteri kapcsolat :  emelje fel a gombot, hogy távolítsa el hálózati adaptert.

 ALAN 52 MULTI HASZNÁLATA

1. Fordítsa el az ON/OFF gombot jobbra, hogy elinduljón a készülék.Állítsa be a hangerőt a
 a kívánt szintre 

2. Csökkentse a háttérzajt  a SQUELCH gomb jobbra való elforgatásával
3. Válassza ki a kívánt csatornát és nyomja meg az UP / DOWN vagy Q.UP / Q.DOWN.

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 adottországnak 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
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HULLÁMSÁVOK TÁBLÁZATA 

Litere afisate Tara 
I Olaszország 40CH AM/FM 4 W 
I2 Olaszország 34CH AM/FM 4 W 
D Németország 80 CH FM 4 W / 12 CH AM 1 W 
D2 Németország 40 CH FM 4 W / 12 CH AM 1 W 
EU Europa 40 CH FM 4 W / 40 CH AM 1 W 
EC CEPT 40 CH FM 4 W 
E Spanyolország 40 CH AM/FM 4 W 
F Franciaország 40 CH FM 4watt/ 40 CH AM 1 W 
UK Anglia 40 CH FM 4 W angol sávok + EC 40 CH FM 4 W  

CEPT sávok

FIGYELEM!Ez a termék Romániának van szánva és az EC Europa 40 CH FM 4 
W.Romániában meg van engedve EU Europa 40 CH FM 4 W / 40 CH AM 1 W sáv is.
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MŰSZAKI ADATOK 

Minden műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ÁLTALÁNOS
Csatornák 40 FM (lásd a fenti táblázatot) 
Sáv 26.565 – 27.99125 MHz 
 Müködési mód F3E (FM), A3E (AM) 
 Antenna ellenállás 50 Ohmi 
Hangszóró 8 Ohmi 0.5 W 
Mikrófon tkondenzátor tipus
Töltés 12 V 

 Méretek 30x70x77 mm 
Súly 190 g 
ADÓVEVŐ 
Érzékenység 10 dB S/N 0.5µV (AM) / 0.25µV (FM) 
Kiválasztás >  60 dB 
SQUELCH intervalum 0.25 V - 500 µV 

Audió erősségi kimenete 0.5 W  8 Ohmi 
Torzulások 1000 μV 3% 
Hang frekvenciaátvitel 400-2400 Hz 
Közbenső frekvencia I° 10.695 MHz 

II° 455 KHz 
Nem szelektiv vétel >  60 dB 
standby fogyasztás 100 mA 
JELADÓ 

Adóteljesitmény 4W AM/FM 
 Frekvencia tűréshatár 0.005 % 

Harmonikus elnyomás > 70 dB 
Fogyasztás 900 mA 
Móduláció AM 90% (± 5%) FM  

eltérés 2.0 KHz 
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