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CB Rádióállomás

 
 
 
 
 

Felhasználói kézikönyv

Alan 48 Multi Plus B 
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BEVEZETÉS 

Az Ön ALAN 48 PLUS MULTI állomása csúcstechnika. A CB sávszélességre tervezett kompakt 
készülék nagy teljesítményt nyújt. Ez egy kiváló minőségű elektronikus berendezés, mely a legjobb 
alkatrészekkel van felszerelve. Az áramkörök szilárdak, robusztus áramkörökre szerelve. Hosszú 
működési időre tervezték gond nélkül. Ez az állomás beépített Phase-Locked Loop Synthesizer 
áramkörrel rendelkezik, amely egy új technikát tartalmaz, amely az összes kívánt frekvenciát 
kevesebb kristály segítségével generálja. Az eredmény a frekvencia és a nagyobb megbízhatóság 
szigorúbb szabályozása. 

FRONTÁLIS PANEL

1. Csatornaválasztó
2. Mikrofon csatlakozó
3. Az LCD képernyő megvilágítva:
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A. A kiválasztott csatorna száma
B. A jel vétele és a jelerősség továbbítása
C. AM / FM üzemmód
D.RX / TX: TX = aktív átvitel; RX = vétel engedélyezve
E.SCAN - beolvasás folyamatban
F.EMG aktív
G. A memóriában előre beállított csatornák
A H.DW - 2 csatorna figyelés engedélyezve van
I. Válogatott frekvenciasáv
J.Scazut: akkor jelenik meg, ha az állomás kis teljesítményt ad (ez a mód csak bizonyos 
frekvenciasávokkal lehetséges - lásd a frekvenciasávot)
K. LOCK - zárt mikrofonbillentyűk

4. BE / KI / Hangerő gomb - az óramutató járásával megegyező irányba forgatva nyissa meg 
az állomást és növelje a hangerőt, vagy fordítva a hangerő csökkentéséhez.

5. Squelch vezérlőgomb - A készülék maximális érzékenységéhez a vezérlőt pontosan kell 
beállítani, ahol a háttérzaj eltűnik.

6. RF Gain gomb - Ezzel a gombbal vezérelheti a vételi érzékenységet. Az érzékenység 
növeléséhez fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Az érzékenység 
csökkentése érdekében fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Az alacsony 
érzékenység a nagyon erős jelek jelenlétében hasznos a frekvenciasávban.

7. Mic Gain Control gomb - TX üzemmódban a mikrofon erősítését vezérli. A legjobb 
eredmény érdekében határozza meg a mikrofon tökéletes pozícióját a szájához, amikor beszél 
és erősít. Ellenőrzés céljából kérheti segítségét egy kereskedő kollégájától.

8. Az M1 / M2 / M3 / M4 gombok - 4 csatornát menthetnek a memóriába, amelyet csak a 
megfelelő gomb megnyomásával lehet kiválasztani. Csatorna tárolásához válassza ki a 
csatorna kiválasztó csatornát, majd legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva az M1 gombot 
a mentéshez. Csinálja ugyanezt a többi 3 gombbal is: M2 / M3 / M4

9. EMG gomb - Sürgősségi csatorna. A gomb megnyomásával automatikusan a 9. csatorna 
(Sürgősségi csatorna) kerül elküldésre. A kijelzőn az "EMG" látható. Nem lehet véletlenül 
megváltoztatni a csatornát.

10. Q.UP gomb - nyomja meg 10 csatornát felfelé
11. Q.DOWN gomb - nyomja le 10 csatornát lefelé
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12. CB / PA választó - CB pozícióban a berendezés CB állomásként működik. A PA-
pozícióban csak a külső hangszóró csatlakoztatásával használható a nyilvános címhez. 
Ebben az esetben a hangerő szabályozás szabályozza a hangerősítő szintet.

13. ANL / OFF választó - ANL helyzetben aktiválja a zajszűrőt
14. Selectro Local / DX - Válassza a LOCAL lehetőséget, hogy csak erős jeleket vagy DX-t 

kapjon a gyenge fogadásokhoz
15. "AM / FM" (LCR) gomb - az AM vagy az FM üzemmód kiválasztásához. Ha bekapcsolja a 

készüléket, és egyszerre nyomja meg az "AM / FM" (LCR) és a "SCAN" gombot, 
kiválaszthatja a képernyőn megjelenő működési sávot. Ha csak az FM-ben elérhető 
frekvenciát választja, akkor ez a gomb a legutóbb használt csatornára ugrik

16. "SCAN" gomb - ezzel a paranccsal automatikusan kereshet egy foglalt csatornát. Forgassa 
el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg háttérzajt nem hall. Nyomja 
meg a "SCAN" gombot: a készülék automatikusan átvizsgál minden csatornát, amíg egy jel 
nem érkezik. Ha bekapcsolja a készüléket, és egyszerre nyomja meg a "SCAN" és az "AM / 
FM (LCR)" gombot, kiválaszthatja a képernyőn megjelenő működési sávot.

17. DW gomb - Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beolvassa a kívánt csatornákat. Amikor a 
második csatorna egy jelet fogad, akkor az első csatorna beszélgetése automatikusan 
megszakad, és a második csatornára vált. A megfigyelés a fogadott jel eltűnését követő 4 
másodpercen belül megkezdődik. A funkció aktiválásához az alábbiak szerint járjon el: - 
Válassza ki a kívánt csatornát
- Nyomja meg a DW gombot (a DW villog a képernyőn)
- Válassza ki a második csatornát
- Nyomja meg újra a DW gombot (stabil DW jelenik meg)
- A funkció kikapcsolásához nyomja meg a DW gombot

A HÁTSÓ PANEL

18. Csatlakozó kültéri antennához
19. Csatlakozás S-mérőhöz
20. Hangszóró csatlakozás a PA funkcióhoz
21. Csatlakozik a külső külső hangszóróhoz
22. Bemeneti tápkábel 12,6V DC
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MIKFORON 
1.PTT: Átviteli gomb
2.FEL / LE gombok: Kézi csatorna választó
3.LOCK gomb: lehetővé teszi az UP / DOWN gombok lezárását
4.6 pólusú mikrofon csatlakozó

TELEPÍTÉS 

A biztonság és a kényelem a legfontosabb feltételek az egyes 
állomás összeszereléséhez. Minden kezelőszervnek 
rendelkezésre kell állnia az üzemeltető számára anélkül, hogy 
megzavarhatja a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges 
mozgásokat. 
Állítsa be a készülék megfelelő helyzetét a készülékhez mellékelt hordozó használatával. Húzza 
meg a tartócsavarokat. A rögzítő konzolt fémalkatrészekkel kell rögzíteni.

TÁPELLÁTÁS
Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. A tápegységben nagyon fontos a polaritást 
megfigyelni akkor is, ha a készüléket véletlen inverzióval védik:
Piros = pozitív (+)
Fekete = negatív pólus (-)
Ugyanazok a színek jelen vannak az akkumulátoron és az autó biztonsági fiókjában. Csatlakoztassa 
a kábelvezetéket megfelelően az akkumulátorhoz.
VIGYÁZAT: A jobb teljesítmény érdekében telepítse az állomást jól szellőztetett helyen.

AZ ANTENNA BEÉPÍTÉSE
1.Helyezze az antennát a lehető legmagasabbra.
2.Minél hosszabb az antenna, annál jobb a teljesítmény.
3.Ha lehetséges, szerelje fel az antennát a kívánt felület közepére.
4.Tartsa távol az antennakábelt a zajforrásoktól, például az indítókulccsal stb.
5.Győződjön meg róla, hogy van egy tömör fém csatlakozása -> fém a fém mellett.
6.Az antenna behelyezése közben ne károsítsa a kábelt.

VIGYÁZAT! A sérülések elkerülése érdekében soha ne használja a CB rádióállomást anélkül, 
hogy megfelelő antennát csatlakoztatna. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a kábelt és az 
S.W.R-ot. FIGYELEM: Az antennát tükörre kell állítani az állomásra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1.Csavarja rá a mikrofon csatlakozódugóját az állomás előlapján lévő mikrofoncsatlakozóra.
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2.Győződjön meg róla, hogy az antenna megfelelően van csatlakoztatva.
3.Győződjön meg róla, hogy a SQUELCH gomb teljesen el van forgatva az óramutató járásával ellentétes
4.Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a hangerőt.
5.Válassza ki a kívánt csatornát.
6.Az átvitelhez nyomjuk meg az AV-gombot, és normál hanggal beszéljünk.
7.A vételhez engedje fel az AV-gombot.

A FREKVENCIA ELLÁTÁSOK KIVÁLASZTÁSA 
A frekvenciasávokat a felhasználási ország szerint kell kiválasztani. 
Eljárás:

- Állítsa le a készüléket.
- Kapcsolja be, miközben egyszerre nyomja meg az "AM / FM" és "SCAN" gombokat.
- Forgassa el a "Csatorna" gombot és válassza ki a kívánt frekvenciasávot (lásd az alábbi 
ábrát). - A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "AM / FM" gombot.

MEGJEGYZÉS: Az Egyesült Királyság frekvenciasávjában közvetlenül kiválaszthatja az EK sávot 
az "AM / FM" gomb 2 másodperces lenyomásával.
MEGJEGYZÉS: Ha olyan frekvenciasávot választ ki, amely csak FM üzemmódban működik, az 
"AM / FM" parancs lehetővé teszi az LCR működését (újrahívja az utolsó csatornát).

FREKVENCIA SÁV KÉPLETE

Betuk            Ország 
I Italia  40CH AM/FM 4 watt 
I2 Italia 34CH AM/FM 4 watt 
D Germania 80 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt 
D2 Germania 40 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt 
EU Europa 40 CH FM 4 watt/ 40 CH AM 1watt 
EC CEPT 40 CH FM 4watt 
E Spania 40 CH AM/FM 4watt 
F Franta 40 CH FM 4watt/ 40 CH AM 1watt 
UK Anglia 40 CH FM 4watt frecvente engleze + EC 40 CH FM 4 watt frecvente CEPT 

VIGYÁZAT:
A világos frekvenciasáv Európa-szerte 40 CH FM 4W (EC).
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SPECIFICATII TEHNICE 

Általános
Csatornák ............................................................ 40 FM (lásd a frekvenciasávot) 
Frekvenciasáv ....................................... 26.565-27.60125 MHz
Frekvencia parancs .................................... PLL
Üzemi hőmérséklet-tartomány ..................... -10 / + 55C
Tápegység ............. ................................. 13,8V DC ± 15% 
Méretek ............................................. ..180 (L) x35 (H) x140 (P) mm 
Súly ................................................ .0850 kg

Vétel
Fogadó rendszer ................................. kettős konverzió szuperheterodén 
Középfrekvencia ................................. ..IIS: 10.695MHz; IIº: 455 MHz 
Érzékenység ............................................. .0.5μV 20 dB SINAD FM üzemmódban 

0,5μV 20 dB SINAD AM üzemmódban 
Hangteljesítmény @ 10% THD .............................. 2,0 W @ 8 Ohm
Audio torzítás ....................................... kevesebb, mint 8% @ 1 KHz
Image rejecting .................................... .65 dB
A szomszédos csatorna visszautasítása .............................. 65 dB
Jel / zaj arány ................................. 45 dB
Jelenlegi szivárgás készenléti állapotban ........................... ..250mA

Műsorszórás
Kimeneti teljesítmény .......................................... .10% ciklus 4W @ 13,8V DC 
moduláció ................................................ ..AM: 85-ből % - 95%

FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
Gyakori válasz .................................... 400 Hz-től 2,5 kHz-ig
Kimeneti impedancia ....................................... RF 50 Ohm kiegyensúlyozatlan
Jel-zaj arány ................................. 40 dB MIN 
Fogyasztás ................................................... .1100mA (pozíció nélkül verés)

Ezt a terméket Romániában használják, és működik az EK szabvány szerint, az Europa 40 
CH FM 4 watt.
Romániában az EU 40 CH FM 4 watt és 40 CH AM 1 wattos szabvány is megengedett.
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