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Italia - Restrizioni all’uso - In conformità al Piano Nazionale di ripartizione delle Frequenze, pubblicato sulla G.U. n. 169 -Supplemento Ordinario 146 - del 20 luglio 2002 - nota 49G -, 
per lo standard I  in AM occorre utilizzare un sistema radiante che abbia il guadagno complessivo non superiore a -6 dB (es.: con antenna PC8 con cavo originale).

Italy - Restrictions on the use - According to the Italian Frequency Allocation Table, issued on the G.U. No. 169 - Supplement 146 - of 20th July 2002 - note 49G, the standard I  in AM 
modulation needs a radiating system with a gain not higher than -6dB, such as, for example, with the antenna “PC8” with original cable.

Italie - Restrictions à l’usage - Conformément  au Tableau National de répartition des bandes de fréquences publié sur la G.U. n. 169, Supplément 146 - du 20 Juillet 2002 – note 49G -, 
pour le standard I  in modulation AM il faut utiliser un système radiante avec un gain pas supérieur à –6dB (par exemple, avec l’antenne PC8 avec câble original).

Italien - Nutzungshinweis - Entsprechend der Italienischen Frequenzverteilungstabelle, herausgegeben in G.U,. No. 169, Anhang 146 vom 20. Juli 2002,  Note 49 G, darf bei Standard 
I  in AM Modulation nur ein Antennensystem von nicht mehr als -6dB Gewinn benutzt werden, wie z.B. der Antennentyp “ PG 8 “ mit Originalkabel

Italia - Restricciones al uso - De acuerdo con el Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, publicado en la G.U. n° 169 - Supplemento Ordinario 146 - del 20 de julio de 2002 - 
nota 49G - , por el estándar I  en la modalidad AM se deberá utilizar un sistema radiante que tenga una ganancia conjunta no superior a -6dB (es.: con antena “PC8” con cable original)
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JELLEMZŐK

› PLL kapcsoló pontos és stabil frekvencia  mind a 40 csatornához beállításhoz. 
Pontos rács beállítás fel és le gombokkal.

› Kerámiaszűrő legjobb választás és szomszédos csatorna elutasítás
› Zöld LED kijelző a csatornaszámoknak
› Piros LED (TX) és a zöld LED (RX) kijelző állapot megtekintésére: TX= küldeni 

RX=fogadni
› Squelch hiszterézis automatikus zajcsökkentés és optimális kapcsolási 

jellemzők jelgyengülés, megakadályozza a „szaggatott” vett jelek fogadását  

› Rendkívül érzékeny vevő.
› Elketrokondenzátoros mikrofon, legjobb adó modulációs minőség.
› Segélyhívás és közvetlen csatorna kapcsoló gyors kapcsoláshoz az  9 / 19

csatornához.
› Külső hangszoró  egy vezeték nélküli hangszóró rendszehez az autóban.

› DC-  csatlakozó járművekhez  12-13.8 V,földelt.

FUNKCIÓK , HASZNÁLTI  HELYEK ÉS 
KIJELZŐK
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TELEPÍTÉS ÉS ENNERGIAELLÁTÁS U
Ők tudják  ALAN 100PLUS B m mel lékelt mobiltartó az autóba rögziteni. Egy 
megfelelő hely kiválasztására Ön a következőket kell elvégezze :
A készülék nem szabad a jármű működését  semmilyen módon befolyásolnia. 
A készülék nem szabad a jármű működését  semmilyen módon befolyásolnia. 
A készülék nem szabad sok ideig napfenynek kiteni, máskülönben felmelegszik 
és megkárosodik.
Ugyanebből az okból ne legyen közel a kimeneti nyílások a fűtési levegőtől.
Keressen egy jó szerelési helyt, ahol a készüléket működtetni!

 MOBILTARTÓ SZERELÉSE

› Általában a készülék a sebbeségváltó közelében szokták felszerelni. › 
Használja a mellékelt mobiltartót mint egy salblon  és jelölje ki a  két  

 kapcsolási pontokat.

› Gondosan ellenőrizzük, hogy ne sérüljön a műszerfal  mögött a szerelvény
vagy, hogy a kábelek nem rongálják meg. 

› Fúrjon két lyukat a furóval, hogy rögzítse a mobiltartót.

› Csavarja be a mobiltartót a mellékelt csavarokkal .
› Csatolja a készüléket úgy a mobiltartóba, hogy a készülék hátsó  részét 

a további szerelvények elérhetőek legyenek.
› Az áramelllátás és az antenna csatlakozása után, , valamint  egy 

 esetleges külső hangszóró telepítése után rögzítse a készüléket a mobiltartóba.

› A bülykös csavart helyezze a kivánt pozicióba.

ENERGIAELLÁTÁS
IAz Ön ALAN 100PLUS B készüléke   12-13,8 V  fog üzemelni.
 A negatív pólus futóműházon taláható.
A készülék tápegység a melléket  tápkábellekel végezzük.:
PIROS =pozitív pólus, FEKETE = negatív pólus.
A piros kábelben egy biztositék van behelyezve , ami megvédi a készüléket 
a túltereléstől .
Ha ez a biztosíték kiég, először meg kell határoznia ennek az okát és javítsa 
meg vagy cserélje ki a biztositékot egy ugyanolyan típusúra. 

ANT
EXT

SPKR
+RED
-BLKAlátétek

                   Rugós alátét 
gépi csavarok
vagy lemezcsavar

Csavarok 
Alátétek

Anyák

Anyák

Pillangócsavar

Mobiltartó

Pillangócsavar

Csavarok 
Alátétek

Alátétek
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Önnek sok lehetősége van, hogy a piros kábelthogy a pozitív pólusát fedélzeti 
hálózatnak bezárja:
› az autóban levő biztosíték dobozon keresztül,
› szívargyújtó csatlakoztatón keresztül,
› gyújtáskapcsoló vagy 
› közvetlenül az akkumulátoron.
A fekete vezetéket csatlakoztassa a földeléshez vagy  az  akkumuláto

negatív pólusán keresztül.

ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA
Az antenna csatlakoztatás egy 50 ohm impedancia támogat.
 Attól függ, hogy hol van elhelyezve, a teljesítmény jelentősen változik 
Használjanak egy koaxiális kábelt szintén 50 ohmi ellenállással.
Az antenna kiválasztásakor számos tényezők játszanak szerepet lkérjen 
tanácsot a forgalmazótól
Az antenna minnél jobb teljesítményéhez a szerelési hely is fontos. Kérjük, 
vegye figyelembe a következő pontokat:
› Telepítse antennát a jármű legszabadabb és a legmagasabb pontjához.
› Antennát függőleges helyzetbe kell telepíteni , és úgy is kell maradjon 

a használat során
› Az antenna telepítése minnél messzebb kell legyen a zajforrásoktól,

 gyújtórendszerektől vagy az ablaktörlőktől.
Az antenna legjobb elhelyezése az a jármű teteje. Ha ide nehezen tudja 
felszerelni vannak más  telepítési lehetőségek, ami egy megfelelő sugárzást 
biztosít.
Szerelje fel az antennát a mellékelt használati útmutató szerint vagy hadja, 
hogy egy erre szakosított technikus végezze el.

 SOHA ANTENNA NÉLKÜL SUGÁROZNI
Soha ne vételezzen egy csatlakoztató antenna  nélkül. Ne vételezze 
akkor sem ha a veztékkábel az  ALAN 100PLUS B és antenna közott 
hibásÖn mekárosíthatja az adóvevő készüléket.

ANTENNA HANGOLÁSA
Szinte az összes CB antennák gyárilag  hangolva vannak. 
Néhány CB antennákat be kell viszont állítani. Kövesse a gyári  
utasításokat.Külső hangszorór. A legjobb eredményeket egy  egy 
külső hangszóróval érik el, amelyet az autóban egy megfeleő helyre 
szerelnek. z a készülék hátsó levő részén   EXT résbe kell 
csatlakoztatni. Ilyenkor a belső hangszoró automatikusan leáll.

lökhárítóra csoamgtartóra

sárvédőre jármű tetejére

kupolára
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ÜZEMELTETÉS
Bekapcsolás/ Hangszoró beállítása
“Off” i ALAN 100PLUS B  Off” pozicióban ki van kapcsolva Durch
Forgassa a szábályozó az  óramutató járásával megegyező irányban a 
készülék be lesz kapcsolva. További forgatással az óramutató járásával 
megnöveli a kivánt lejátszási hangerő. .
ZAJSZÜRŐ  (SQUELCH )BEÁLLÍTÁSA
 SQUELCH  vezérlővel beállítja a a vételi jelerősség, ahol a hangszoróból 
állomásokat vagy zúgásokat hallanak.
Ha a  Squelch vezérlő bal felé van tekerve, így a zajszürő ki van 
kapcsolvaMég egy teljesen szabad csatornán hallható a hangszóróban zaj. 
Fordítsa a  Squelch vezérlőt tovább óramutató járásával megegyező 
irányba, ezáltal elzárva a zajszintet. Minél többet forgassa el a gombot az 
óramutató járásával annál erősebb kell legyen a zajszűrés,  zajzár megnyítni 
és hallható lesz a hangszóróból. 

Általában a zajzárót a  legnagyobb érzékenységhez kell beállítani, úgy, hogy 
egy gyengébb jeleknél is hallható legyen.
› Kapcsolja be a CB készüléket.
› Forgassa a Squelch vezérlőt a bal oldal felé.
› Állítsa be a  csatorna választó gombok segítségével egy szabad 
csatornát , ahol csak zúgás hallható. 
› Forgassa el  Squelch vezérlőt lassan addig jobbra ameddig a zaj eltűnik. 

CB CSATORNÁK BEÁLÍTÁSA
A kívánt CB csatornát 1 és 40 között állítsa be a csatornagombokkal. Az 
aktuális csatorna megjelenik a LED kijelzőn.

SUGÁROZÁS ÉS  VÉTELEZÉS
Nyomja meg és tartsa a bal oldali  PTT  gombot a mikrofonról tartsa,és 
beszéljen rendesen10 cm távolságtól a szájától.Az Ön készüléke addig 
sugározik amíg a mikrofon  PTT gombokat lenyomva tartja.A sugározás alatt  
a kijelző működés alatt van.

GYORSKAPCSOLÁS  9 ÉS 19 CSATORNÁKHOZ
IALAN 100PLUS B  egy gyorskapcsolóval rendelkezik, amely azonnal a 9 vagy 
19 hiváscsatornát felhivni tudja.
Az átkapcsolás „9 CH 19“ kapcsolóval lehet betervezni.
•  9 pozicióban  (fent ) a készülék azonnal a 9 csatornára vált
• 19 pozicióban (lent) a készülék azonnal a 19 csatornára vált
• CH pozicióban  (középen) UP/DOWN gombokkal be tudja állítani

az 1-40 csatorn'kat
Javaslat:  UP/DOWN gombok le vannak zárva, amikkor a kapcsoló 9 vagy 
19 csatornán van beállítv

KÜLSŐ HANGSZORÓ
Im ALAN 100PLUS B egy belső hangszoró van beállítva. De be tudnak 
építeni egy külső hangszorót is ezt egy megfelelő helyre kell felszerelni az 
autóban.
Külső hangszoró az EXT csatlakozóba lesz beállítva, ekkor a belső 
akkumulátor automatikusan leáll.
Külső hangszorónak egy  4-8.Ohm uimpedienciája kell legyen és és egy 3 
Watt kapacitása A csatlakozást egy 3,5  mm-es jack támogat.
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MŰSZAKI ADATOK 

ADÓVEVŐ
Frekvencia .....................................................................................................................................................................................................................................................26,965 - 27,405 MHz
Érzékenység  ............................................................................................................................................................................................................................... jobb mint 1µV bei 20 dB SINAD
Szomazédos csatorna  ................................................................................................................................................................................................................ 1. ZF: 10,695 MHz - 2. ZF: 455 kHz
Audió kimeneti teljesítmény .................................................................................................................................................................................................................................................... max. 4,5 W
Móduláció....................................................................................................................................................................................................................................... ....................450 Hz - 2,5 kHz

JELADÓ
Frekvencia tartási idő..............................................................................................................................................................................................................................................................5/5/90
HF-Erőátvitel.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4W 
Móduláció ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ AM/FM
Üzemi feszültség .......................................................................................................................................................................................................................................................... nom. 13,8 V DC
Áramfelvétel  ........................................................................................................................................................................................................................................................ FM:1.3A; AM: 1.8A
Méretek  ............................................................................................................................................................................................................................................. 124x38x190 mm (BxHxT)
Súly  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1,2 kg

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak

Készülék közvetlen hálózati  kapcsolat csak megfelelő biztosítékot keresztül  engedélyezett.
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• INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151  “Attuazione
delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei
rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno 
a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del
dlgs. n.22/1997).

• All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual 
of same, must not be thrown away into normal disposal bins but brought to
specialised waste disposal centres. Here, the various materials will be divided
by characteristics and recycles, thus making an important contribution to
environmental protection.

• Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchanweisung dieses Symbol 
tragen, dürfen nicht in den normalen Mülltonnen entsorgt werden, sondern
müssen an gesonderten Sammelstellen abgegeben werden. Dort werden die
Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften getrennt und, um einen Beitrag
zum Umweltschutz zu liefern, wiederverwertet.

• Todos los artículos que exhiban este símbolo en el cuerpo del producto, en el 
embalaje o en el manual de instrucciones del mismo, no deben ser desechados

junto a los residuos urbanos normales sino que deben ser depositados en los 
centros de recogida especializados. En estos centros, los materiales se dividirán en 
base a sus características y serán reciclados, para así poder contribuir de manera 
importante a la protección y conservación del medio ambiente.

•  Tous les articles présentant ce symbole sur le corps, l'emballage ou le manuel 
d'utilisation de celui-ci ne doivent pas être jetés dans des poubelles normales mais 
être amenés dans des centres de traitement spécialisés. Là, les différents matériaux 
seront séparés par caractéristiques et recyclés, permettant ainsi de contribuer à la 
protection de l'environnement.

•  Todos os artigos que apresentem este símbolo no seu corpo, embalagem ou 
manual de instruções, não devem ser eliminados juntamente com o lixo normal 
mas sim conduzidos para contentores de eliminação de resíduos especializados. 
Aqui, os diversos materiais serão divididos por características e reciclados, 
realizando assim uma importante contribuição para a protecção ambiental.

•  Όλα τα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο στο σώμα, τη 
συσκευασία ή το εγχειρίδιο χρήσης τους, δεν πρέπει να εναποθέτονται στους κοινούς 
κάδους απορριμάτων αλλά να προσκομίζονται στα ειδικά κέντρα αποκομιδής. Εκεί, 
τα διάφορα υλικά θα πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και 
τα ανακυκλούμενα υκλικά, συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

• Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska 
naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który
przekaże je do przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacja odpadów.

• Toate produsele care au aplicat acest simbol pe ambalaj sau in manualul de 
utilizare, nu trebuie să fie aruncate in coşurile de gunoi, ci duse in centrele de
colectare a deşeurilor electrice si electronice. Aici, diversele materialele vor fi
impărţite in funcţie de caracteristici si reciclate, aducându-se astfel o contribuţie
importantă la protectia mediului.
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www.midlandradio.eu | 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

• Pentru informatii despre garantie va rugam vizitati www.midlandradio.eu

Prodotto o importato da:  
CTE INTERNATIONAL s.r.l.  
Via. R.Sevardi 7 - 42124 Mancasale Reggio Emilia Italia  
www.cte.it - www.midlandradio.eu

L’uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali. 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 Fitzerhert Spur Farlington Portsmouth Hampshire P06 1TT  
United Kingdom
www.alan-uk.com www.midland-uk.com

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.
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