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M-Mini lehet használni mint egy hordózható adóvevő a járművekben vagy egy 
alap adóvevő ha egy megfelelő áramforrást biztosítanak neki . A készülék 
betartja legújabb európai szabványokat . Ezeknek a kiválasztott szabványoknak 
a segítségével Európa összes órszágaiban lehet használni. Kérjük, válassza ki azt 
a felhasználási szabványt ami abban az országban engedélyezett 

TULAJDONSÁGOK
-   Multi-standard készülék
-     Up/Down gombok a mikrofonon
-     Csatornakeresés
-     LCD képernyő,  S-méter
-     állíthatóASQ 
-     RF Gain
-     Sürgősségi gomb 9/19
-     2 réses csatlakozó a tartózékoknak (beleértve a 
Bluetooth kiegészítőket)
-    Csatlakozó külső hangszoróhoz
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TERMÉK LEÍRÁSA
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Hangszoró 
AM/FM gomb

  LCD képernyő
Elindítás/leállítási 
gomb hangerőbeállítás 

Rövid lenyomás                        Hosszú lenyomás  

AM/FM sáv kiválasztása SCAN funkció aktiválás

     2 réses csatlakozó 

tartózékokhoz

Sürgősségi csatorna 

gomb

RF GAIN

Zajzár

Kiválasztás és módositás a 
sürgősségi csatornák 
között 9/19 
RF Gain aktiválás/
letiltás 

Manuális zajzár 
ellenőrzés és kiválasztás 

Automatikus zajzár (ASQ) 
ellenőrzés és kiválasztás



KÉPERNYŐ

HÁTLAP

10. Csatornakiválasztás
11. J  el indikátor vételezet / jelerősség leadása 12. 

AM/FM mód
13. RX/TX: vételezési jelző (RX) és leadási (TX) 
14. SC: SCAN funkció aktiválva
15. AQ: automatikus zajzár aktív
16.R: RF GAIN aktív

17. Tápkábel
18. Audiókimenet külső hangszorónak
19. Antenna csatlakozó
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Mikrofon

20.  PTT gomb: nyomja meg a leadáshoz
21.  Up gomb
22.  Down gomb

Válassza ki a felszerelési helyet úgy, hogy a vezetés biztonságát az adóvevő ne 
zavarja meg vagy további veszély ütközést, balesetet  ne okozon. Győzödjön 
meg, hogy a képernyő jól látható és könnyen hozzá tud férni a gombokhoz.

TELEPÍTÉS

FELTÖLTÉS

l 
Biztosíték
Egy biztosíték ami a tápkábelre van szerelve védi a készüléket műszaki hibáktó 
vagy rossz polritás esetén.Ha a biztosíték leéget, elöszőr távolítsa el az okot, és 
utána cserélje ki használva F3A 250V típust. Paraméterek és a szimbolumok a 
biztosítékról a lent levő címkén látható:  
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Ha a bíztosíték többször leég kérjük, hogy küldje a készüléket a szervízbe.



Járműben való használat
A tápkábel piros vezetékét a pozitív  (+12V) terminálhoz kell csatlakoztatni a 
fekete vezetéket pedig a negatív terminálhoz.Ha lehetséges az adóvevőt 
közvetlenül lehet csatlakoztatni a jármű elemtöltőjéhez,  mert ez az a pont  
aminek a  legkisebb interferenciája van   az autó elektromos rendszeréhez.  Az 
adóvevőt fel lehet tölteni az autó rejtett kapcsolóval is.

Házban való használat
Haszálja a készüléket a házban csak egy stabil tápegységgel ami legalább 2A 12 
- 13.8V biztosít . Instabil árramforrások vagy elemtöltők nem ajánlott ezt kárt 
okozhatnak.Csatlakoztassa tápellátáshoz a piros vezetéket a pozitív (+) 
terminálhoz és a fekete vezetéket  (-) terminálhoz  . 

ANTENNA FELSZERELÉSE
Csatlakoztassa a CB antennát a M-Mini adóvevő hátoldalán levő antenna 
konnektorjához. Az antenna CB sávban kell legyen kalibrálva. Ehhez 
használjanak egy S-métert. Egy jó távolsági kommunikációhoz az SWR kisebb 
kell legyen mint 2. Egy SWR még felismerheti, hogy az antenna hibás, vagy 
rövidzárlat van az antenna csatlakozásánál. Ne adjanak le soha antenna nélkül. 

Megjegyzés: Az antennát messzébb kell telepíteni más antennáktól vagy 
intereferencia forrásoktól.A CB antennát általában a jármű legmagasabb 
pontjához kell felszerelni egy fémövezetes helyre. Egy nagyobb fémfelület 
elengedhetetlen az antenna jobb működéséhez. Egy üvegszálas vagy műanyag  
kabinok telepítéséhez különleges antennákat használhatnak amelyek asztalt 
igényelnek. 
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HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

Adóvevő készülék elindítása/megállítása
Forgassa a hangerő gombot jobbra, hogy elindítsa a készüléket, az LCD 
képernyő meg fogja jeleniteni a jelenlegi CB szabványt és ezután pedig a 
kiválasztott csatornaszámot. 
Hangerőszabályozó
Forgassa a hangerő gombot jobbra, hogy megnövelje a hangot és balra, hogy 
csökkentse a hangerőt.

Csatorna kiválasztása
Nyomja meg röviden az  UP/DOWN gombot a mikrofonról, hogy egyessével 
váltsa a csatornákat. Nyomja meg hosszasan ugyanazokat a gombokat, hogy 
gyorsan váltogassa a csatornákat.
Zajzár (28 szint és  o =kikapcsolva)

Nyomja meg röviden a  SQ gombot. A  képernyőn röviden meg fog jeleni az  
„SQ“ azután pedig a zajzár jelenlegi szintje.  Nyomja meg újból a  SQ gombot vagy 
várjon 3 másodpercet, hogy lementse a beállítást. 

0.F = Zajzár kikapcsolva / 0.1 = a zajzár legkisebb szintje  / 2.8 = az zajzár 
legmagasabb szintje

Megjegyzés : Egy nagyobb zajzár szint egy erősebb jelt igényel, hogy kinyissa az 
adóvevő készülék hangszoróját és, hogy vételezni tudjon. 

ASQ ellenőrzés (9 szint)
Nyomja meg hosszasan SQ gombot míg a képernyőn megjelenik röviden a  
„AQ“ utána pedig ennek a jelenlegi szintje.Nyomja meg a   UP/DOWN 
gombokat a mikrofonról, hogy megváltoztassa a szintet. Nyomja meg újból az   
SQ gombot vagy várjon 3 másodpercig, hogy lementse a beállítást.
A.1 = legkisebb szint / A.9 = a legnagyobb automatikus zajzár szint

Megjegyzés: Egy nagyobb ASQ szint egy erőssebb jeleket igényel, hogy kinyissa az 
adóvevő készülékét és, hogy vételezzen.



 AM/FM móduláció kiválasztása
Nyomja meg röviden  A/F gombot, hogy tudjon átváltani az AM és 
FM móduláció között. A képernyőn meg fog jeleni a kiválasztott 
mód. 
 RF Gain ellenőrzés(csak AM módban)

Nyomja meg röviden RFG gombot, a képernyőn R betű fog megjeleni és a 
jelenlegi szint. Nyomja meg UP/DOWN gombokat a mikrofonról, hogy 
megváltoztassa a hangtompítás szintjét. Nyomja meg újból az RFG gombot, 
hogy lementse a beállítást. 
Amikor RFG funkció aktív a vételezés hangtompítva van és egyes jelek 
gyengébbek így lehetséges, hogy nem tudnak vételezni.
Ha az RFG 6 szintre van beállítva ez egy  6dB hangtompítást jelent. 
Sürgősségi csatorna
Nyomja meg röviden az  EMG gombot, hogy kiválassza a 9 csatornát, a 
csatorna száma villogni fog a képernyőn. 
Nyomja meg újból az EMG gombot, hogy kiválassza a 19 csatornát, a csatorna 
száma villogni fog.
 Nyomja meg újból az  EMG gombot, hogy visszatérjen a használatban levő 
csatornához. 
Billentyűzár
Nyomja meg hosszasan EMG gombot, hogy lezárja az adóvevő gombjait, a 
képernyőn  „LC“fog megjeleni. Nyomja meg hosszasan az  EMG gombot, hogy 
feloldja a gombokat, a képernyőn   „OF“fog megjeleni. 
Megjegyzés: ebben a módba az egyetlen működési gomb a PTT. 
Csatornakeresési funkció
Nyomja meg hosszasan  A/F gombot, hogy kezdjen neki a csatornakeresésnek 
a képernyőn az   „SC“ fog pislogni, nyomja meg a  UP/DOWN gombokat a 
mikrofonról, hogy megváltoztassa a csatornakeresés irányát. Nyomja meg 
újból az  A/F gombot vagy PTT gombot, hogy megállítsa a keresést. 
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CB szabvány változása
Állítsa le a készüléket , nyomja meg  A/F gombot és utána indítsa el a 
készüléket. A képernyőn megjelenik a jelenlegi szabvány.
Nyomja meg UP vagy DOWN gombokat, hogy kiválassza a szabványt. 
Állítsa le és indítsa újból a készüléket.

FREKVENCIATÁBLÁZAT

Képernyőn Ország és csatornák

Olaszország  40 csatorna AM/FM 4W

Olaszország 34 csatorna AM/FM 4W

Németország 80 csatorna FM 4W / 40 csatorna AM 4W

Európa 40 csatorna FM 4W / 40 csatorna AM 1W

CEPT 40 csatorna FM 4W

Lengyelország  40  csatorna  AM/FM 4W

Anglia 40  csatorna  FM 4 W angol frekvenciák + EC 

40  csatorna  FM 4W  CEPT frekvencia

Megjegyzés: Európában megengedett frekvenciasáv 40 csatornaFM 4W (EC)

Külső hangszoró
Tud csatlakoztatni egy külső hangszorót (8 Ohm) egy  3.5mm 
audiókimentethez ami a készülék hátulján található. Ebben az esetben a belső 
hangszoró automatikusan kikapcsolodik.
Visszatérés a gyári beállításokhoz
Kapcsolja ki a készüléket tartsa lenyomva a SQ gombot majd índítsa el a 
készüléket a képernyőn az   „RT“ fog megjeleni. Az összes beállítás visszatér a 
gyári beállításokhoz.
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MŰSZAKI ADATOK

Frekvencia*
Méretek
Súly
Tápellátás
Fogyasztás
Üzemi hőmérséklet
 Antenna konnektor
Hibás frekvencia
Erőátvitel
Hibás átvétel
Szomszédos csatorna teljesítmény 
FM eltérés
AM módulációs index
RX érzékenység
Képelnyomás
Szomszédos csatorna elnyomás 
Audió kimenet 
Frekvenciaválasz

* EU által jóváhagyott minden frekvenciasáv.

Műszaki adatokat meg lehet változtatni értesítés nélkül
A vezetékes tápegységhez egy azonnali lekapcsolási készüléket kell szerelni. Ez 
mind a két veztékes kábelt ( piros és fekete ) egyszerre ki kell kapcsolja.
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