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TERMÉK LEÍRÁSA 
ELŐLAP
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1. Fel/le gomb: csatornák kiválasztásáshoz. Röviden lenyomva: csatornák egyesével 
való kiválasztása; Hosszasan lenyomva : csatornák gyors kiválasztása 
Megjegyzés: ha a felfelé gomb megnyomásával bekapcsolja az állomást, akkor 
aktiválhatja / deaktiválhatja a főhangokat és elindíthatja az állomás hangját.
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2. LCD képernyő megvilágítás: 

A.  Csatorna szám kiválasztása
B. RX/TX: vétel kijelző (RX) és  leadó (TX)
C. Belső hangszóró  kijelző használata : ha ez az ikon villog, az 
állomás némításra van állítva (nincs hang).

D. Fejhallgató jelzője. Ha ez az ikon villog, az állomás némításra van beállítva 
(nincs hang)
Megjegyzés : Ha mindkét ikon megjelenik a képernyőn, azt jelenti, hogy 
mind az állomás belső hangszórója, mind az előlapon lévő fejhallgató aktív.

3. USB csatlakozó : 5V / 500mA kimenet a kis elektronikai eszközök táplálására
4. Audió: ez a gomb lehetővé teszi az állomás hangbeállításainak kezelését. 
- a gomb rövid megnyomásával engedélyezheti / letilthatja az állomás 
hangszóróját (némítási funkció). Az                       ikonok villogni fognak a 
képernyőn, és tájékoztatják arról, hogy az állomás némításra van beállítva. - a 
gomb hosszú megnyomásával kiválaszthatja a kézimikrofon használatát, vagy 
az elülső panel 2 pólusú csatlakozóján keresztül csatlakoztatott készüléket.

5.  AM/FM (EC/EN) kiválasztó:
- AM / FM: Válassza ki a sugárzott módot. Ha olyan frekvenciasávot 
választott ki, amely csak FM üzemmódban működik, akkor ez a gomb 
aktiválja az LCR funkciót (az utolsó csatorna kiválasztása).
- EC / EN: Az UK frekvenciasáv kiválasztásakor ez a gomb lehetővé teszi az 
EN (UK) vagy EC (Europe) sáv kiválasztását.
6. 9.NORM.19 kiválasztó: lehetővé teszi, hogy kiválassza a működési módot: 
NORM-sugárzott normál csatornákon; 9/19: vészhelyzeti csatornák. 
7. Squelch potencióméter : ez lehetővé teszi a kézi háttérzaj  eltávolítását a 
vételből vagy  aktiválja a DS (Squelch digital) funkciót, amely automatikusan 
kiküszöböli a zajt.
8.Potencióméter hangerő/elindítás/leállítás állomása:OFF pozíció  = állomás 
kikapcsolva. Fordítsa  jobbra az állomás indításához és növelje a hangerőt.
9. 4 pólusú mikrofon csatlakozó: Csatlakoztassa a kézi mikrofont.
10. 2 pólusú audio kiegészítők csatlakozó: Csatlakoztasson  mikrofonfülhallgatót 
dugóval Midland kétpólusú szabvány.  Ez a kapcsolat lehetővé teszi a 
rádióállomás privát beszélgetését A Midland WA-Dongle adaptert ugyanúgy 
használhatja, mint a Bluetooth tartozékok.
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HÁTLAP
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11. Antenna csatlakozó: Csatlakoztassa egy CB rádióantennát egy PL dugó segítségével.
12. Külső hangszóró csatlakozó: Csatlakoztassa a külső hangszórót. Ez a kapcsolat 
törli az állomás belső hangszóróját.
13. Tápkábel: 12,6V-os tápfeszültség 10%.

MIKROFON

14. PTT gomb: a kibocsátáshoz nyomja meg a gombot.
15. 4 tűs mikrofon csatlakozó 

A biztonság és a kényelem a főbb szempontok az állomás bármely része 
felszereléséhez. Minden parancsnak elérhetőnek kell lennie a felhasználó 
számára anélkül, hogy a jármű szükséges vezetési mozgásait megzavarná. 
Győződjön meg arról, hogy a kábelek nem zavarják a fék, a tengelykapcsoló 
vagy a gázpedál hozzáférését vagy működését.
Az állomás leggyakoribb telepítési helye a járműben, a sebességváltó fölött van. 
Ne szerelje az állomást a légkondicionálóba.

TELEPÍTÉS

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS
Mielőtt elkezdené ezt a műveletet, győződjön meg róla, hogy az állomás ki van 
kapcsolva (a potenciométer ki van kapcsolva).
Az állomás egy 2-színű tápkábellel és egy biztosítékkal van ellátva a piros 
(pozitív) vezetéknél. A tápfeszültség csatlakoztatásakor nagyon fontos a polaritás 
megfigyelése, még akkor is, ha az állomás védett a rossz csatlakozás esetén.
Általában a pozitív pólust a piros és a + jel, a negatív pólus pedig a fekete szín és 
a - jel alapján azonosítja.
Ugyanazon azonosító jelek vagy színek találhatók az akkumulátoron vagy a 
jármű biztosítékdobozában is.
FIGYELMEZTETÉS: az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy az 
állomást jól szellőző helyre telepítse.

ANTENNA TELEPÍTÉSE
 Megjegyzés:
1. Szerelje fel az antennát a test legmagasabb pontján
2. Minél hosszabb az antenna, annál hosszabb a kommunikációs távolság
3. Ha lehetséges, szerelje fel az antennát a kiválasztott fémfelület közepére
4. Tartsa távol az antennakábelt az elektromágneses mezők forrásától
5. Győződjön meg róla, hogy az antenna megragadja a karosszériát
6. Kerülje a kábel károsodását

VIGYÁZAT! Soha ne használja a készüléket beépített CB antenna nélkül, 
hogy elkerülje az alkatrészeinek károsodását.
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BIZTOSíTÉK KICSERÉLÉSE

Hogy kicserélje a biztosítékot a tápkábelből , használjon egy  5A A biztosítékon 
a következők kellene  irodjanak: 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az állomás és az antenna csatlakoztatása és helyes csatlakoztatása után a 
legjobb teljesítmény elérése érdekében a következőképpen járjon el:
1. Csatlakoztassa a mikrofont a megfelelő előlapi aljzathoz
2. Ellenőrizze, hogy az antenna és a mikrofon megfelelően van-e csatlakoztatva. 
3. Helyezze el a 9.NORM.19 tárcsát. a NORM helyzetben. 
4. Állítsa a Squelch szintet a bal felső pozícióra.
5. Kapcsolja be az állomást, és állítsa a hangerőt kényelmes szintre
6. Válassza ki a kivánt csatornát
7. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mikrofon PTT gombját,tineti-l la o 

helyezze el a szájától 5-7 cm távolságra, és rendesen beszéljen bele.
3. A fogadáshoz engedje el az PTT-gombot. 

MEGJEGYZÉS : a mikrofonba sikolva nem növeli az átviteli teljesítményét 
vagy jelét. Egy belső áramkör automatikusan beállítja a mikrofonjel 
maximális modulációját, így a hangós beszéd semmilyen előnyt nem 
eredményez.
SQUELCH
Ez a funkció segít a háttérzaj kiküszöbölésében. A tisztább vétel érdekében 
állítsa be a squelch-t olyan helyzetbe, ahol a háttérzaj teljesen megszűnik.
A Midland M-10 kétfajta  squelch-el rendelkezik:
Manuális: a kattanás előtt fordítsa el a Squelch potenciométert a maximális 
pozícióban balra, majd forgassa jobbra, amíg a háttérzaj eltűnik.  A squelch 
magas szintre állítása megszünteti a gyenge jeleket a vételnél. 
Automatikus  (DS):  Forgassa el a maximális Squelch potenciométert balra, egy 
kattintást hall. A zaj eltávolítása automatikusan történik.

Egy 3-10 W-os külső hangszórót csatlakoztathat az állomás EXT kimenetéhez. 
Külső hangszóró használata esetén a belső hangszóró automatikusan kikapcsol. 

KÜLSŐ HANGSZORÓ

FREKVENCIASÁV KIVÁLASZTÁSA

A frekvenciasávot az állomás országának megfelelően kell kiválasztani. Tegye a 
következőket:
1. Állítsa le az állomást
2. Kapcsolja be az állomást, miközben lenyomva tartja a fel / le gombokat.
3. A fel / le gombokkal válassza ki a kívánt frekvenciasávot (lásd a frekvenciasáv
táblázatot).

4. Nyomja meg az PTTgombot, hogy befejeze a kiválasztást

Megjegyzés: Az Egyesült Királyság frekvenciasávjában közvetlenül 
választhatja ki az EK vagy az EN sávot az AM / FM-ből
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FREKVENCIASÁV TÁBLÁZAT MŰSZAKI ADATOK
ÁLTALÁNOS
Csatornák 
Frekvenciatartomány
Használatciklus (% per óra) 
Frekvencia szabályozás
Üzemi hőmérséklet 
Tápfeszültség
USB kimenet
Méretek
Súly

VEVŐ
Vételi rendszer 
Közbenső frekvencia
Érzékenység 
Audio kimeneti teljesítmény 
Hangtorzítás 
Képelutasítás
Szomszédos csatornák elutasítása
Jel / zajszint
Készenléti fogyasztás

SUGÁRZÁS
Kibocsátási teljesítmény 
Moduláció
Gyakran válaszol 
Impedancia kimenet 
Jel / zaj arány 
Maximális fogyasztás

Képerynőn Ország/ Csatorna

40 FM 4W csatorna

Európában 40 csatornás FM 4W / 40 csatornás AM 4W

Olaszország 34 csatornás AM / FM 4W

Olaszország 40 csatornás AM / FM 4W

Lengyelország 40 csatorna AM / FM 4W

Németország 80 csatornás FM 4W / 40 csatornás AM 1W

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

Egyesült Királyság 40 FM 4W  angol FM csatornák
+ EC 40 FM 4W csatornák

Csak az extra EU-hoz

Lengyelország 400 csatorna  lengyel AM / FM 4W

Oroszország 400 csatorna AM / FM 4W

Privát csatornák: 50 AM / FM csatornák

Figyelmeztetés: Az Európában használt sáv EC 40 csatornás 4W - lásd 
a használati korlátozások táblázatot.

(lásd az előző táblázatot) 
26.565-27.99125 MHz TX 
5%; RX 5%; standby 90%

PLL
-10 ~ 55  C fok

12.6 Vcc ± 10%
5V / 500 mA 122x35x195 

mm
820 g

szuperheterodin kettős 
 I° IF: 10.695 MHz • II° IF: 455 

KHz ≤ 1μV la 20 dB SINAD
4W @ 8 Ohm

kisebb mint 8% @ 1 KHz
65 dB
65 dB
45 dB

< 250 mA

4W
FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz / AM: ≥ 

90%300 Hz / 3 kHz
50 Ohmi

min 40 dB
1100 mA

A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
Javasoljuk, hogy gyorsan csatlakoztassa a készüléket a tápegységről. Mindkét 
mezőt egyszerre kell lecsatlakoztatni.
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