INSTRUKCJA OBS¸UGI

MIDLAND ALAN 100 PLUS
Producent:
Wyprodukowano w:
Importer:

MIDLAND
Chiny
Alan Telekomunukacja Sp. z o.o.

UWAGA !!!
URTiP ZALECA STOSOWANIE ANTEN 5/8 FALI Z
PRZECIWWAGAMI POZIOMYMI (FUTURA, SPECTRUM)
INFORMACJE DODATKOWE
1. Ukszta∏towanie terenu mo˝e mieç wp∏yw na zasi´g ∏àcznoÊci.
2. Korozja lub Êniedzienie styków anteny mo˝e wp∏ywaç na jakoÊç
odbioru i nadawania.
3. Szumy i trzaski mogà powstaç z powodu:
- wadliwej instalacji elektrycznej alternatora lub uk∏adu zap∏onowego,
- przebiç przewodów wysokiego napi´cia,
- iskrzenia nadpalonych styków rozdzielacza iskry,
- z∏ego kontaktu szczotek alternatora,
- uszkodzenia kondensatora filtrujàcego,
- ∏adunków elektrostatycznych na ko∏ach i ogumieniu.

WYBRANE ZASADY U˚YTKOWANIA RADIA CB
1. Bàdê kole˝eƒski !
2. Niedopuszczalne jest u˝ywanie CB do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
nadawanie komunikatów, reklam czy te˝ muzyki.
3. Praca radia CB nie mo˝e powodowaç zak∏óceƒ w urzàdzeniach telekomunikacyjnych
i powszechnego u˝ytku.
4. Przed rozpocz´ciem nadawania upewnij si´, czy kana∏ jest wolny i twoje
wywo∏anie nie przerwie prowadzonej ∏àcznoÊci.
5. Nie przeszkadzaj innymi w nawiàzaniu ∏àcznoÊci.
6. Na has∏o “BREAK” w miar´ szybko pozwól w∏àczyç si´ do rozmowy.
7. Na ka˝dym kanale pierszeƒstwo majà rozmowy na has∏o “RATUNEK”.
8. Kana∏ 9 przeznaczony jest wy∏àcznie do wezwania pomocy (Policja,
Pogotowie Ratunkowe, Stra˝ Po˝arna) i prowadzenia akcji ratunkowej.
9. Kana∏ 19 przeznaczony jest zwyczajowo dla kierowców w trasie.
10. Bàdê w zgodzie z przepisami wydanymi przez URTiP.
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DANE TECHNICZNE:
OGÓLNE
IloÊç kana∏ów ............................................................................................... 40 AM, 40 FM
Zakres cz´stotliwoÊci ...................................... 26.960-27.400 MHz (26.965-27.405)
Tolerancja cz´stotliwoÊci ........................................................................................... 0,002%
Kontrola cz´stotliwoÊci ................................................................................. p´tla fazowa PLL
Zakres temperatur ................................................................................... - 10°C do +55°C
Zasilanie ..................................................................... 13,8V DC + 10% (minus na masie)
Gniazdo antenowe ......................................................................................... 50 Ω, PL-259
Wymiary ..................................................................................................... 190x124x38 mm
Masa ............................................................................................................................. 1,2 kg

NADAJNIK
Moc wyjÊciowa ......................................................................................... 4 W przy 13,8 V
Modulacja ........................................................................................................... AM: 90 %
................................................................................................ FM: 2,5 kHz max.
Pasmo przenoszenia ......................................................................... od 450 Hz do 2,5 kHz
OdpornoÊç obcià˝enia dla w. cz. .................................................................................. 50 Ω
Pobór pràdu (bez modulacji) ............................................................................. AM: 2,0 A
............................................................................... FM: 1,3 A

ODBIORNIK
Typ uk∏adu

superheterodyna z podwójnà
przemianà cz´stotliwoÊci
Czu∏oÊç ..................................................................... lepiej ni˝ 1,0 µV przy 20 dB SINAD
T∏umienie sygna∏u z kan∏u sàsied. ............................................................. 60 dB dla 10 kHz
Modulacja skroÊna ......................................................................................... lepiej ni˝ 45 dB
Moc wyjÊciowa audio ......................................................................................... 4,5 W max.
Cz´stotliwoÊci poÊrednie ........................................................................... 1 - 10.695 MHz
...........................................................................
2 - 455 kHz
.................................................................................

WYPOSA˚ENIE
W sk∏ad kompletu wchodzà:
- radiotelefon
- mikrofon
- uchwyt mikrofonu
- uchwyt do mocowania radia
- instrukcja obs∏ugi
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OBS¸UGA

MONTA˚ STACJONARNY

MIDLAND ALAN 100 PLUS jest przewoênym, 40 kana∏owym radiotelefonem
pracujàcym w paÊmie CB.
Nowoczesna konstrukcja z zastosowaniem:

Radio CB MIDLAND ALAN 100 PLUS - jak ka˝dy transceiver samochodowy - mo˝e byç
wykorzystane do pracy stacjonarnej. Wymaga to stosowanej instalacji antenowej i odpowiedniego zasilania.

- uk∏adu p´tli fazowej zapewniajàcej bardzo precyzyjne sterowanie cz´stotliwoÊcià,

1. Do stacjonarnego zasilania radia mo˝na u˝ywaç akumulatora samochodowego. Jednak
najlepiej jest zastosowaç do tego celu spacjalny zasilacz sieciowy 12,5 - 14V, koniecznie ze
stabilizacjà napi´cia wyjÊciowego.
2. Ka˝da antena stacjonarna posiada dok∏adnà instrukcj´ monta˝u i strojenia, której nale˝y ÊciÊle
przestrzegaç.
3. Antena zewn´trzna musi byç tak zamocowana, ˝eby by∏a ca∏kowicie odporna nawet na silne
wiatry. Je˝eli spadajàca z dachu antena lub jej element wyrzàdzi jakàkolwiek szkod´, wszelkà
odpowiedzialnoÊç z tego tytu∏u ponosi u˝ytkownik - w∏aÊciciel anteny.
4. Na zainstalowanie anteny na dachu budynku wymagana jest zgoda w∏aÊciciela lub
administratora budynku.
5. Antena stacjonarna powinna byç pod∏àczona do instalacji odgromowej (piorunochronu)
budynku, a w przypadku anten majàcych promienniki odizolowane elektrycznie od podstaw
(anteny typu GP np. “SKYLAB“) niezb´dne jest równie˝ zainstalowanie specjalnego
odgromnika pomi´dzy promiennikiem a podstawà (g∏owicà) anteny.
6. Po∏àczenie pomi´dzy antenà a radiem nale˝y wykonaç dobrym jakoÊciowo przewodem
koncentrycznym 50 Ohm. Przy d∏ugoÊci doprowadzenia do 30 mb. mo˝e to byç typowy
przewód o Êrednicy 5 - 6 mm (RG-58), natomiast powy˝ej 30 mb. nale˝y stosowaç
przewody o ma∏ym t∏umieniu, o Êrednicy 11 mm (RG-213).
7. Antena dachowa powinna byç tak zainstalowana, ˝eby jej najni˝szy punkt by∏ nie ni˝ej ni˝
szczyt okolicznych anten telewizyjnych lub anteny zbiorczej. W przeciwnym razie praca b´dzie
(prawie napewno) wywo∏ywaç zak∏ócenia odbioru RTV, co jest niedopuszczalne. Ponadto
wysokie zamocowanie anteny dodatnio wp∏ywa na zasi´g ∏àcznoÊci.
8. Antena stacjonarna musi byç szczególnie dok∏adnie zestrojona, gdy˝ nawet minimalne
rozstrojenie powoduje zauwa˝alny wzrost poziomu zak∏óceƒ.
9. Je˝eli pomimo tego praca naszego radia wywo∏uje u sàsiadów zak∏ócenia odbioru programu
telewizyjnego lub radiowego, wówczas nale˝y zmniejszyç moc nadawania do minimum.
Ostatnim, cz´sto jedynym skutecznym rozwiàzaniem, jest ograniczenie nadawania na paÊmie CB
w godzinach emisji programów telewizyjnych. Szczególnie nara˝one sà na zak∏ócenia odbiorniki
TV starego typu, bardzo wra˝liwe na jakiekolwiek sygna∏y (nawet s∏abe i prawid∏owe)
emitowane w pobli˝u.

- filtrów ceramicznych zapewniajàcych najwy˝szà selektywnoÊç,
- uk∏adu blokady szumów SQUELCH z histerezà automatycznie kompensujàcà zaniki sygna∏ów,
pozwala spe∏niç wysokie wymagania techniczne. Dodajàc do tego prostà obs∏ug´
i niewygórowanà cen´, otrzymacie Paƒstwo radio dla ka˝dego i na ka˝dà okazj´.

MANIPULATORY I WSKAèNIKI
1. GNIAZDO MIKROFONOWE
2. SQUELCH - Blokada szumów.
Pokr´t∏o to stosujemy w celu ustawienia progu blokady szumów odbiornika. Blokada jest
ustawiona prawid∏owo wówczas, gdy bez obecnoÊci stacji w kanale, w g∏oÊniku nie s∏ychaç
szumów, a nawet ma∏y sygna∏ powoduje odblokowanie odbiornika. W∏aÊciwe ustawienie
blokady polega na powolnym pokr´caniu ga∏ki w prawo (przy braku jakiegokolwiek sygna∏u na
kanale), a˝ do momentu skokowego wyciszenia szumów s∏yszalnych w g∏oÊniku. Dalsze
pokr´canie ga∏ki (tak zwane ‘’zaciàganie’’ blokady) powoduje obni˝enie progu czu∏oÊci,
a w efekcie uniemo˝liwia odbiór s∏abszych stacji.
3. ON / OFF VOL - W∏àcznik zasilania i regulator si∏y g∏osu.
4. AM / FM - Wybór rodzaju modulacji.
5. UP / DOWN - Prze∏àcznik zmiany kana∏ów góra / dó∏.
6. 9 CH 19 - Szybki prze∏àcznik kana∏ów ratunkowych. Mo˝e byç równie˝ wykorzystany jako
prze∏àcznik ZERA - PIÑTKI.
7. WYÂWIETLACZ KANA¸ÓW - Pokazuje numer aktualnego kana∏u od 1 do 40.
8. RX - Zielony wskaênik odbioru.
9. TX - Czerwony wskaênik nadawania.
10. GNIAZDO ANTENOWE - Typ PL - 259, 50 W.
11. EXT - Gniazdo pod∏àczenia zewn. g∏oÊnika 4 W i mocny 3 - 10 W.
12. +RED, -BLK - Zasilanie 13.8 V DC.
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ODBIÓR

INSTALACJA

1. Upewnij si´ czy antena, êród∏o pràdu i mikrofon pod∏àczone sà do odpowiednich gniazd.

MONTA˚ W SAMOCHODZIE

2. W∏àcz radio przekr´cajàc pokr´t∏o ON/OFF VOL (3) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara.
3. Ustaw prze∏àcznik trybu pracy AM/FM (4) na ˝àdany rodzaj modulacji.
4. Pos∏uchaj szumów pasma z g∏oÊnika. Ustaw SQUELCH (2) tak, ˝eby przy braku sygna∏u
wejÊciowego szumy znik∏y. Odbiornik b´dzie teraz cichy, a˝ do momentu otrzymania w∏aÊciwego
sygna∏u. Nie ‘’zaciàgaj’’ blokady mocno, gdy˝ nie us∏yszysz s∏abszych sygna∏ów. Blokada
szumów w Twoim transceiverze jest nowoczesnym rozwiàzaniem. Wykorzystuje uk∏ad scalonego
wzmacniania operacyjnego do wytworzenia histerezy. Gdy precyzyjnie dostroisz blokad´
szumów do poziomu sygna∏u, a sygna∏ to narasta to s∏abnie, uk∏ad blokady nadà˝a za tymi
zmianami. W typowych blokadach sygna∏ o zmiennym poziomie jest cz´sto przerywany. Przy
blokadach z histerezà odbierasz ca∏y komunikat.

1. Miejsce zainstalowania radia w samochodzie powinno byç dobrane tak, ˝eby kierowca
(ewentualnie pasa˝er) móg∏ je swobodnie obs∏ugiwaç, jak te˝ ˝eby nie przeszkadza∏o ono
w normalnym prowadzeniu samochodu, co jest bardzo wa˝ne dla bezpieczeƒstwa jazdy.
2. Radio musi byç solidnie przymocowane mechanicznie do elementów wewn´trznych
nadwozia, najlepiej do blachy w okolicy deski rozdzielczej. Monta˝ nale˝y przeprowadziç
z wykorzystaniem za∏àczonej do radia obejmy i zestawu Êrub. Mo˝na tak˝e wykorzystaç
specjalne zestawy monta˝owe typu “szuflada“, mo˝liwiajàce szybkie wyjmowanie radia przy
wysiadaniu z samochodu. Niestaranny monta˝ mechaniczny radia powoduje, ˝e wstrzàsy
i wibracje wyst´pujàce podczas jazdy samochodem powodujà poluzowanie po∏àczeƒ, a w efecie uszkodzenie lub nawet zniszczenie radia.

1. Prze∏àcznikiem kana∏ów CHANNEL (5) wybierz po˝àdany kana∏.

3. Pod∏àczenie przewodów zasilajàcych radio do instalacji elekrycznej samochodu musi byç
wykonane niezwykle starannie, gdy˝ ma to wp∏yw na bezpieczeƒstwo (mo˝liwoÊç zwarcia
i w efekcie po˝aru).W pierwszej kolejnoÊci nale˝y ustaliç biegunowoÊç instalacji pojazdu,
a nast´pnie do∏àczyç przewody zasilajàce radio do skrzynki bezpiecznikowej i masy nadwozia
(blachy) pami´tajàc o tym, ˝e czerwony przewód musi byç pod∏àczony do “+“ instalacji,
a czarny do “-“. Najtrudniejszym, ale najkorzystniejszym z uwagi na minimalizacj´ zak∏óceƒ
sposobem, jest pod∏àczenie radia bezpoÊrednio do akumulatora.

2. JeÊli kana∏ jest wolny, naciÊnij przycisk nadawania znajdujàcy si´ z boku mikrofonu i zacznij
mówiç normalnym g∏osem. Krzyczenie do mikrofonu nie zwi´ksza poziomu ani mocy sygna∏u.
Wewn´trzny uk∏ad automatyki dopasowuje poziom sygna∏u do max. g∏´bokoÊci modulacji.

4. Radio mo˝e byç zainstalowane w ka˝dym samochodzie osobowym i ci´˝arowym z instalacjà
elektrycznà 12V i tzw. “minusem na masie“. Tak jest zazwyczaj we wszystkich pojazdach.
W innym przypadku nale˝y skontaktowaç si´ z serwisem.

UWAGA !!!

UWAGA !!!

ZANIM ZACZNIESZ NADAWANIE UPEWNIJ SI¢ CZY JEST POD¸ÑCZONA
ANTENA. PRACA BEZ ANTENY, Z ANTENÑ NIE SPRAWNÑ LUB
ROZSTROJONÑ GROZI ZNISZCZENIEM TRANZYSTORA KO¡COWEGO
W.CZ.

PRZED INSTALOWANIEM RADIA PROSIMY DOK¸ADNIE SPRAWDZIå
RODZAJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SWOJEGO SAMOCHODU.
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5. Ustaw prze∏àcznik kana∏ów CHANNEL (5) na wybranym przez siebie kanale.

NADAWANIE

PRÓBA SAMODZIELNEGO MONTA˚U RADIA W SAMOCHODZIE
WYMAGA PEWNEGO DOÂWIADCZENIA ELEKTROTECHNICZNEGO,
DLATEGO TE˚ OSOBY NIE POSIADAJÑCE TAKIEGO DOÂWIADCZENIA
POWINNY SKORZYSTAå Z US¸UG SPECJALISTY.

PRZYK¸AD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODU
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5. SkutecznoÊç ∏àcznoÊci radiowej zale˝y w g∏ównej mierze od anteny i sposobu jej
zainstalowania w samochodzie. Najlepsze wyniki uzyskuje si´ montujàc anten´ na Êrodku dachu
samochodu w specjalnie w tym celu wywierconym otworze. Mo˝liwe jest tak˝e zainstalowanie
anteny na ró˝nego rodzaju wspornikach dachowych oraz w innych miejscach nadwozia, mo˝liwie
wysoko. Przy ka˝dym ze sposobów wa˝ne jest, aby ekran (oplot) przewodu antenowego
po∏àczony z nakr´tkà mocujàcà g∏owic´ (izolator) anteny , by∏ w miejscu zamocowania anteny
metalicznie po∏àczony z blachà nadwozia, bezpoÊrednio lub za pomocà wsporników mocujcych.
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6. Naj∏atwiejsze w monta˝u, ale mniej skuteczne w ∏àcznoÊciach sà anteny mocowane na dachu
na podstawkach magnetycznych, tak zwane ‘’magnesówki’’. Instalacja takiej anteny polega na
ustawieniu jej w wybranym miejscu na dachu samochodu oraz odpowiednim przeciàgni´ciu
przewodu antenowego. Silne magnesy sta∏e umieszczone w podstawie mocno przytrzymujàce
anten´ nawet przy du˝ych pr´dkoÊciach a przy wysiadaniu z samochodu mo˝na je jednym ruchem
zdjàç i w ca∏oÊci schowaç. Anteny te sà praktyczne przy sporadyczne korzystaniu z radia.
7. Po zamocowaniu anteny nale˝y skontrolowaç jej dopasowanie miernikiem wspó∏czynnika fali
stojàcej tzw. SWR i jeÊli antena posiada takà mo˝liwoÊç, skorygowaç jej d∏ugoÊç elektrycznà dla
uzyskania minimalnych wskazaƒ SWR.
Generalnie zaakceptowaç mo˝na SWR nie przekraczajàcy 2, a najlepiej jeÊli jest on
ni˝szy od 1,5.
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8. Do ka˝dego radia za∏àczony jest wieszak mikrofonowy wykonany z metalu lub tworzywa
sztucznego. Wieszak ten nale˝y zamontowaç tak, aby mikrofon by∏ w ka˝dej chwili ‘’pod r´kà’’
bez potrzeby szukania go wzrokiem. Wieszak mocowany jest za pomocà za∏àczonych wkr´tów.
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CZ¢STOTLIWOÂå KANA¸ÓW - podstawowa czterdziestka (D)
STANDARD POLSKI
SPIS TREÂCI
Dane techniczne
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