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FŐBB JELLEMZŐK
•

Képernyő ami megjeleníti a csatorna számát;

•

RF GAIN: vételi érzékenység beállítása. Potencióméter jobbra forgatásával a
vételezés érzékenysége megnövelkedik ;potencióméter balra forgatásával az
érzékenység csökken. Ez a funkció az erős jelek esetében hasznos.

•

SQUELCH: eltávolítja a
érzékenységet megkapja, a
háttérzaj eltünjön.

•

CH/EMG: Ez a kapcsoló lehetővé teszi az azonnali hozzáférést a segélyhívó
csatornához. Segélyhívó csatornát a felhasználó is beállíthatja.
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háttérzajt.Ahhoz, hogy a legjobb vételi
zajszűrést, pontosan kell beállítani, hogy a
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1.

Mikrofon konnektor

2.

RF GAIN potencióméter beállítás

3.

SQUELCH potencióméter beállítás

4.

Potencióméter elindítás/adó-vevő készülék megállítás / hangerő-szabályozás: forgassa jobbra,
hogy elindítsa a készüléket és, hogy beállítsa a kivánt hangerőszabályozást;

5.
7.

Fel/le gomb: nyomja meg, hogy áttérjen egy másik csatornára;
LCD képernyő: megjeleníti a használt csatorna számát;
TX LED: ez felkapcsolodi amikor10
megnyomják a 11
PTT gombot a mikrofonon

8.

CH-EMG kapcsoló : válthatnak a használ csatorna és a sürgősségi csatorna között;

9.

AM/FM kapcsoló:válassza ki a kivánt módulációt: AM vagy FM.

6.

ANT

EXT

13,8V DC
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ANT
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10. SO239 koaxiális konnektor antennának: csatlakoztasson ide egy
antennát ami 27 MHz működik;
11.

Tápkábel: helyezze tápkábel végén levő csatlakozót az autó szívargyújtó
csatlakozójához ;

12.

Csatlakozó külső hangszoróhoz: ha külső hangszorót használnak a belső
hangszoró automatikusan leáll.
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TELEPÍTÉS
Anyák

Alátétek

Anyák

Csavarók

Csavar
Alátét

Alátétek
Csavarók

Alátét

Csavarók

Biztonság és kényelem a legfontosabb szempontok bármely adó-vevő készülék
rögzítésére. Összes parancs rendelkezésre kell áljon a felhasználónak, anélkül,
hogy a biztonságos vezetést zavarná. Győződjön meg arról, hogy a kábelek
nem zavarja a fékpedálokat, kuplungot vagy a gázpedált. Ezen kivül a
járművekben levő utasok kényelmét is számba kell venni .
Egy másik nagyon fontos követelmény a berendezések könnyű fel és
szétszerelés jelenti amikor ezt javításra vagy karbantartásra viszik. A
leggyakoribb felszerelési hely a jármű előfedélzetén vagy a sebességváltó
mellett . Ne szereljék a készüléket a légkondicionáló berendezés közelébe.
Legyenek türelmesek és tervezzék el a készülék elhelyezését figyelmesen.
Amikor megállapítják az optimális helyet a felszereléshez, használják a
csomagban levő tartózékot, hogy kijelölje azokat a pontokat ahová a lyukakat
kell elvégezni. Legyenek óvatosak amikor a lyukakat végzik, hogy ne érjenek
kábelekhez vagy a jármű más tartózákaihoz.
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EXT

ANT

13,8V DC

Szereljék a készüléket a helyére a csomagban levő csavarok, alátétek és anyák
segítségével. Akárhova felszerelhetik a készüléket ahol 12,6 Vdc ± 10%
tápellátás van. Helyezze be a tápkábel végén levő csatlakozót a jármű
szívargyújtó csatlakoztatójához.
Amielőtt használná az adó-vevő készüléket egy antennát kell telepíteni, majd
csatlakoztatni kell az adó-vevőhöz egy koaxiális konnektor segítségével.
Ha külső hangszorót használnak , akkor csatlakoztasák "EXT" megjelölt
csatlakoztatóhoz. "EXT".

BIZTOSÍTÉK KICSERÉLÉSE

Ahhoz, hogy kicserélje a biztositékot a tápkábelről, használjon egy 2A (a
csomagban megtalálható). Tartsák a biztositék tartózékot a kezében és tolja a
végét befelé majd forgassa, hogy felszabadítsa a biztositékot.

MIKROFON CSATLAKOZÁSA
A készüléknek van egy új konnektorja a mikrofonhoz, ami kiküszöböli annak
lehetőségét, hogy véletlenül szivárogjon vagy leálljon amikor a mikrofont
mozgatják.
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ANTENNA

Az antenna az egyik legfontosabb elem, hogy minnél jobb eredményt érjen el.
Használt antenna 50 Ohmi ellenállás kell legyen. Attól függ, hogy hol van
elhelyezve, a teljesítmény jelentősen változik Használjanak egy koaxiális kábelt
szintén 50 ohmi ellenállással, mint például RG58U2.5 m hosszúságig vagy
RG8 nagyobb hosszúsághoz. A kábelt figyelmesen kell felszerelni: kerülje
ennek hajtogatását és hajlitását. Azt is meg kell jegyezni, hogy a rövidebb kábel
növeli a készülék érzékenységét.

Javaslatok
•
•

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.

•

Antenna asztala egy 1 mp felületen kell legyen.

Antenna hossza egyenesen arányos ennek a hatékonyságával. Általában minnél
nagyobb, annál hatékonyabb lesz.
Az antenna a járművön több pozícióban szerelhető:
Kupolára:
Ebben a helyzetben az antenna egyformán minden irányban sugároz. Mivel az
antenna 1/2 átlója túl hosszú a kupola felszereléséhez, ezt meg kell rövidíteni,
hogy optimális teljesítményt érjen el.
Motorháztetőre:
A sugárzások iránya valamivel nagyobb lesz a jármű hátsó felén, az antenna
ellenkező irányába. Azonban motorháztetőre szerelve az antenna fel és leszrelés
elönyősebb lesz.
Csomagtartóra:
A sugárzások iránya valamivel nagyobb lesz a jármű az első felén, az antenna
ellenkező irányába. Ebben a a helyzetben ajánljuk egy nagyobb antenna
használatát.
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ALAP ANTENNA
A készülék használatához mint rögzített adó-vevő (bázis) szükséges
lesz egy 12,6 Vdc ± 10%
tápegységhez, ami 2A folyamatos
fogyasztást támogat. Azt javasoljuk, hogy egy 1/2 hullámhosszúságú
körsugárzó antennánt használjunk, ahhoz, hogy közepes vagy távoli
kommunikációt elvégezünk.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Ne probáljon vételezni egy 50 Ohm megfelő antenna nélkül csatlakoztatva az
adóvevőhöz .
Vételezéshez:
1.
2.

Győzödjön meg, hogy a szívargyújtó csatlakozó a járműnek egy 12V
.tápellátásához van behelyezve.
Győzödjön meg, hogy az antenna és a mikrofon rendesen van csatlakoztatva.
Helyezze a sürgősségi kapcsolót CH pozicióba.
Állítsa be a zajszűrés szintjét balra maximális pozicióba.

5.

Índitsa el a készüléket a Volume potenciómétrer jobb fel forgatásával .

6.

RF-GAIN potenciómétert fordítsa maximálisan jobbra
Válassza ki a kivánt csatornát.

8.

Állítsa be a hangerő szintjét Volume potencióméter segítségével .

9.

Állítsa be a zajszűrés szintjét abba a pontba ameddig a háttérzaj megszünik
Ehhez viszont a zajszűrés potenciómétert fordítsa jobbra amíg a háttérzaj
megszünik.
FIGYELEM: A zajszűrés beállítása egy nagyobb szintre eltávolítja az
összes gyenge jelet a vételezéskor. Ha szeretné ezeknek a vételezését ,
állítsa be a zajszűrés szintet egy alacsonyabb szintre.

Sugározáshoz:
1.

Válassza ki a csatornát és a kivánt módulációt (AM vagy FM).

2.

Nyomja meg és tartsa a PTT gombot a mikrofonról,tartsa,és beszéljen rendesen
5-7 cm távolságtól a szájától.

3.

Ahhoz, hogy vételezzen szabadítsa fel a PTT gombot.

MEGJEGYZÉS: sikoltózva a mikrofonba ez nem fogja megnövelni a sugározás
erőségét vagy az Ön jelét. Egy belső áramkör automatikusan beállítja a
maximális modulációs mikrofon jelet,hogy a kiabálás nem jár semmilyen
előnnyel.
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HULLÁMHOSSZ KIVÁLASZTÁSA
1.

Indítsa el a készüléket lenyomva fel/le gombokat.

2.

Használja a fel/le gombokat, hogy kiválassza a hullámhoszt: Po = Lengyelország
(40 csatorna AM/FM - 26.960/27.400) - St =Európa(40 csatorna AM/FM - 26.965/27.405)

3.

Nyomja meg a PTT gombot, hogy lemente a változtatásokat .

CSATORNÁK GYORS KIVÁLASZTÁSA
Hogy gyorsan átváltsanak a csatornák között tartsa lenyomva fel/le
gombot 6 másodpercig .

BILLENTYŰZET HANGBEÁLLÍTÁSA

Amikor ez a funkció aktiválva van, mindig egy hangot fognak hallani amikor megnyomnak
gombokat. Ahhoz, hogy aktiválja vagy leállítsa a hangot a következőképpen járunk el:
1.

Indítsa el a készüléket lenyomva a Fel gombot;

2.

Nyomja meg a Le /Fel gombot, hogy leállítsa vagy aktiválja a gombot;

3.

Ha aktiválja a képernyő funkciót az "ON" üzenet fog megjeleni és amikor
kikapcsolja akkor az "OF" jelenik meg.

SÜRGŐSSÉGI CSATORNA MEMORÁLÁSA
Alapértelmezt beállított sürgősségi csatorna 19. Ahhoz, hogy
megváltoztassa a következőképpen kell eljárnii:
1.

Helyezze az CH/EMG kapcsolót EMG pozicióba;

2.

A képernyőn villogni fog a jelenlegi sürgősségi csatorna;

3.

Nyomja le egyszerre Le/Fel gombokat 5 másodpercig. A szám a képernyőn
nem fog villogni;

4.

Használja a Le/Fel gombokat, hogy kiválassza a kivánt sürgősségi csatornát;

5.

Nyomja le megint egyszerre Le/Fel gombokat 5 másodpercig;

6.

A képernyőn a szám újra fog villogni és jelezni fogja az új sürgősségi csatornát.

KÜLSŐ HANGSZORÓ
A készülékhez tudnak egy 3-10 W külső hangszorót csatlakoztatni az EXT
kimenethez.Amikor külső hangszoró használatban van a belső automatikusan
kikapcsol.
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MŰSZAKI ADATOK
RÁDIÓVEVŐ
Frekvencia ................................................................. 26.965 to 27.405 MHz (Európa)
.................................................................................. 26.960 to 27.400 MHz (Lengyelország)
Érzékenység ...................................................... nagyobb mint 1.0 µV pt 20 dB SINAD
Syomazédos csatorna elutasítás ......................................... 60 dB la 10 kHz; 70 dB la 20 KHz
Azonnali frekvencia ...........................................első=10.695 MHz; második=455 KHz
Audió kimeneti teljesítmény ............................................................................maxim 2 W
Frekvencia válasz (6dB)........................................................................ ..........450-2500 Hz
Móduláció ...........................................................................................45 dB vagy ennél jobb
Squelch ................................................................................. 1.2 µV la 1mV szabályozható

JELADÓ
Frekvencia ................................................................. 26.965 to 27.405 MHz (Európa)
.................................................................................. 26.960 to 27.400 MHz (Lengyelország)
Erőátvitel.............................................................................................................. 4 W
Móduláció típus .......................................................................................................AM/FM
Maximális móduláció.....................................................................................................90%
Maximális eltérés ...................................................................................................1.9 KHz
Sugárzás megjelenés............................................................................ 62 dB vagy ennél jobb
Frekvencia tolerancia......................................................................... 0.002% jobb mint
Antenna ellenállás ...............................................................................................50 Ohm
Tápegység ....................................................................... 12,6 V ± 10%max
Maximális fogyasztás .......................................................................................................... 2A
Méretek ............................................................................................ 110x45x140 mm
Súly.....................................................................................................................665 g

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
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