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INTRODUCERE

ALAN 52 MULTI este o staţie portabilă ce garantează cea mai bună 
performanţă de-a lungul anilor chiar şi în condiţii dificile. Ceea ce este unic la 
această staţie este faptul că are capacitatea de a selecta oricare din benzile 
Europene CB în cel mai simplu mod.
ALAN 52 MULTI are încorporat un circuit PLL (Channel Phase Loop 
synthesizer). Ecranul staţiei poate fi iluminat astfel încât poate fi folosită şi 
pe timp de noapte. Poate fi montata şi o casca cu microfon opţionala 
datorită mufei de din partea superioară a staţiei.

Staţia este setată din fabrică pe banda „EC” adică FM 4W si 40 de canale.

Note importante
Ca urmare a reglementărilor la nivel naţional, în ţări ca Spania sau Elveţia 
este necesară o licenţă CB, şi în timp ce vizitatorii pot utiliza staţiile CB în FM 
fără licenţă, pentru AM aceştia trebuie să prezinte documentul de licenţă din 
ţara de origine. În Italia, chiar şi vizitatorii necesită o autorizaţie italiană validă. 
Austria nu acceptă nici o staţie CB multi-standard sau programabilă.
Vă rugăm să respectaţi aceste cerinţe şi nu utilizaţi aparatul dvs în timp ce 
sunteţi in Austria.
În Germania, trasmisia cu staţia de bază pe canalele 41-80 este restricţionată 
în unele zone de-a lungul frontierelor ţării. Nu se aplică restricţii pentru 
utilizarea telefoanelor mobile. Mai multe detalii pot fi obţinute de la oficiul
autorităţii locale BNetzA.
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CONŢINUT
 › 1 staţie CB portabilă
 › Încărcător de maşină cu mufă externă pentru antenă SO 239

FUNCŢII ŞI LOCALIZAREA COMENZILOR

1. Conector antenă BNC.
2. Buton Squelch: cu acest buton se pot anula zgomotele de fond  

recepţionate de aparat. Butonul trebuie reglat spre dreapta exact în 
punctul în care zgomotele au dispărut.

3. Buton pornire/oprire statia si ajustare volum.
În poziţia „off” staţia este închisă. Prin rotirea acestui buton spre dreapta 
se porneşte staţia, iar prin continuarea rotirii spre dreapta se reglează 
nivelul volumului până la un nivel confortabil al sunetului.

4. Mufa MIC: această mufă poate fi folosită pentru a conecta un microfon 
extern.

5  Mufa pentru difuzorul extern: aici se poate conecta o casca 

pentru a îmbunătăţi volumul.
6  Afişajul multif ncţional iluminat.

Acest ecran cu cristale lichide a fost proiectat pentru afişarea 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. LOW funcţie activată
i. Nivelul semnalului la emisie şi recepţie RX şi TX
j. RX/TX: TX = modul de transmisie; RX = modul de recepţie
k. Banda de frecvenţă selectată.

7. Butonul EMG: canalul de urgenţă. Prin apăsarea butonului staţia va porni
automat pe canalul de urgenţă 9. Pe display va apărea EMG. Astfel nu va 
fi posibil să schimbaţi din greşeală canalul. Pentru a închide acestă funcţie
se apasă din nou pe acelaşi buton.

8. 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).

9. Microfon: în timpul transmisiei ţineţi microfonul la o distanţă de 4 cm şi 
vorbiţi cu voce normală înspre el.

10. 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”.
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O11. Butonul LOCK: vă dă posibilitatea de a bloca tastele, pentru a evita

modificări accidentale ale setărilo .
12. Butoanele Q.UP - Q.DOWN: pentru a sări 10 canale în sus (Q.UP) sau

10 canale în jos (Q.DOWN).
13. Difuzor
14. Dual Watch: această funcţie permite recepţionarea pe 2 canale în 

acelaşi timp. Cu ajutorul acestei funcţii puteţi monitoriza un canal 
secundar. Când este primit un semnal 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 dezactiva această funcţie apăsaţi butonul DW din nou sau 

butonul PTT.
15. Butonul SCAN: cu această comandă puteţi căuta automat un canal

ocupat.
-  Rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic până când nu se mai 

aude zgomotul de fundal.
-  Apăsaţi butonul “SCAN”: aparatul va scana automat toate canalele 

până când va recepţiona un semnal. Dacă porniţi unitatea şi apăsaţi 
“SCAN” si “AM/FM” (LCR) în acelaşi timp, veţi selecta banda de 
funcţionare, care se va vedea pe afişaj

-  Atunci când găseşte canalul, scanarea se opreşte şi începe din nou  
după câteva secunde de la terminarea convorbirii pe acel canal.

-  Atunci când staţia transmite, funcţia de scanare este dezactivată.
16. Butonul :  iluminare ecran. Această funcţie permite utilizarea staţiei în

condiţii de luminozitate scăzută. Prin apăsarea acestui buton se activează
iluminarea. Apăsaţi butonul din nou pentru dezactivare.

17. Butonul PTT: Apăsarea acestui buton activează transmisia. Atunci când
acest buton este eliberat, este activată recepţia.

18. Channel UP: Pentru a trece la canalul următor. Ţinând apăsat acest
buton se activează funcţia de autorepetare.

19. Channel DOWN: pentru a trece la canalul precedent. Ţinând apăsat
acest buton se activează funcţia de autorepetare.

20. Adaptor pentru mufa de brichetă a maşinii: conectaţi mufa staţiei la
mufa de brichetă a maşinii.

UTIILIZAREA STAŢIEI ALAN 52 MULTI
1. Rotiţi spre dreapta butonul ON/OFF pentru a porni staţia. Ajustaţi volumul 

la nivelul dorit.
2. Ajustaţi nivelul la SQUELCH până se elimină zgomotele de fundal.
3. Selectaţi canalul dorit cu ajutorul butoanelor UP/DOWN sau QUICK UP/

QUICK/DOWN, de obicei canalul 22.

Notă: în cazul în care canalul nu se schimbă verificaţi ca 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 FRECVENŢĂ
Benzile de frecvenţă trebuie sa fie alese in funcţie de ţara în care folosiţi 
aparatul.

Procedura:
1. Opriţi statia.
2. Porniţi-o in timp ce apasati butoanele “A/F-LCR” si “SC”.
3. Prin apăsarea butoanelor ▲ si ▼, selectaţi banda de frecvenţă dorită

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

NOTA: Dacă selectaţi o bandă de frecvenţă care funcţionează numai în 
modul FM, comanda “A/F-LCR” permite funcţionarea LCR (reapelarea 
ultimului canal).

NOTA: În banda de frecvenţă UK, puteţi selecta direct banda EC apăsând 
butonul “AM/FM’ timp de 2 secunde.
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SCHEMA BENZII DE FRECVENŢĂ
Litere afişat Ţara

i Italia 40CH AM/FM 4 W
I2 Italia 34CH AM/FM 4 W
D Germania 80 CH FM 4W/ 12 CH AM 1W
D2 Germania 40 CH FM 4W/ 12 CH AM 1W
D3 Germania 80CH FM 4W/40CH AM 1W
D4 Germania 80CH FM 4W/40CH AM 4W
EU Europa 40 CH FM 4W / 40 CH AM 1W
EC 40 CH FM 4W
E Spania 40 CH AM/FM 4W
F Franţa 40 CH FM 4W/ 40 CH AM 1W

UK Anglia 40 CH FM 4W frecvenţe engleze + EC 40 CH FM 
4W

ATENŢIE!
Banda de frecvenţă permisă in toată Europa este 40 CH FM 4W (EC) – 
Vedeţi tabelul cu restricţiile de utilizare.

Toate specificaţiile se pot modifica fără preavi

Prin prezenta, CTE International declara ca acest produs este in conformitate cu 
cerintele esentiale si cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

SPECIFICATII TEHNICE

Canale  .............................................................. 40 FM (vezi tabelul anterior)
Frecventa  ................................................................. 26.565 - 27.99125 MHz
Mod functionare ............................................................. F3E (FM), A3E (AM).
Impedanta antena ............................................................................. 50 Ohm.
Difuzor..........................................................................................8 Ohm 0.5W.
Microfon ................................................................................. tip condensator
Alimentare ........................................................................7.2 ÷ 13,2 nom 12V
Ciclu functionare ...........................................5% TX - 5% RX - 90% Stand-by
Dimensiuni............................................................................... 30x70x77 mm
Greutate.................................................................................................190 gr

RECEPTOR
Sensibilitate la 10dB S/N ...........................................0.5µV (AM), 0.25µV (FM)
Selectivitate ........................................................................ mai mare de 60dB
Squelch .......................................................................................0.25V-500µV
Putere audio.................................................... 0.5W  8 ohm (10% distorsiune)
Distorsiune la 1000 µV .................................................................................3%
Raspuns  frecventa  audio.............................................................. 400-2400 Hz
Frecventa intermediara ............................................................. I° 10.695 MHz
.......................................................................................................II° 455 KHz
Raspuns aleatoriu.............................................................. mai mare de 60 dB
Consum in stand-by ..............................................................................100 mA

TRANSMITATOR
Putere  emisie.........................................................duty cycle 10% 4W AM/FM 
Toleranta frecventa ..............................................................................0.005%
Supresia armonicii.............................................................. mai mare de 70 dB
Consum ...............................................................................................900 mA
Modulatie .................................................................................AM 90% (± 5%)
............................................................................................... FM dev. 2.0KHz




