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Wprowadzenie 
Gratulujemy! ALAN HP446 jest zaawansowanym, profesjonalnym radiotelefonem pracuj�cym w standardzie PMR446. 
Jego solidna konstrukcja czyni go urz�dzeniem niezawodnym i przydatnym w pracy. Radiotelefon posiada wy	wietlacz 
ciekłokrystaliczny LCD i elementy steruj�ce przyjazne u
ytkownikowi, które maksymalnie ułatwiaj� obsług� 
urz�dzenia. W celu zwi�kszenia elastyczno	ci radiotelefon wyposa
ono w funkcj� VOX, która umo
liwia 
automatyczne nadawanie, bez konieczno	ci manipulowania r�koma. 

Parametry urz�dzenia ALAN HP446 s� zgodne, a nawet przekraczaj� normy: PN-ETS 300 086, ETS 300 296 i 
EIA/TIA 603, a jego konstrukcja i wytrzymało	� jest zgodna z IEC529 poziom IP54 i MIL STD 810C,D,E. 

CTE International dokłada wszelkich stara w celu zwi�kszenia jako	ci, dlatego parametry mog� ulec polepszeniu bez 
uprzedniego zawiadomienia. 

Ostrze�enia 
Doło
ono wszelkiego wysiłku, aby upewni� si� 
e informacje w instrukcji s� kompletne, dokładne i aktualne. CTE 
International nie bierze odpowiedzialno	ci za konsekwencje bł�dów powstałych wyniku niestosowania si� do instrukcji. 
Producent sprz�tu nie mo
e równie
 zagwarantowa�, 
e zmiany dokonane w urz�dzeniu przez osoby nie posiadaj�ce 
autoryzacji nie wpłyn� na poprawno	� działania radiotelefonu. 

Bezpiecze�stwo 
Przeno	ny radiotelefon ALAN HP446 zaprojektowano tak, aby zapewni� Pastwu lata bezpiecznego i pewnego 
działania. Mimo tego nale
y post�powa� z nim ostro
nie, jak z ka
dym innym urz�dzeniem elektrycznym i stosowa� 
si� do kilku podstawowych zasad tak, aby radiotelefon był bezpieczny dla zdrowia i aby unikn�� zniszczenia sprz�tu: 

- Nale
y przeczyta� dokładnie instrukcje.  

- Nale
y j� równie
 zachowa�, aby w przyszło	ci mo
na było z niej ponownie skorzysta�. 

- Nale
y przeczyta� i przestrzega� wszelkich napisów z ostrze
eniami i instrukcjami znajduj�cymi si� na urz�dzeniu. 

- Nie przenosi� radiotelefonu trzymaj�c go za anten�. Mo
e to spowodowa� zniszczenie anteny lub jej gniazda. 

- Nie trzyma� radiotelefonu zbyt blisko siebie i nie dotyka� nim odkrytych cz�	ci ciała w czasie nadawania. 
Radiotelefon działa najlepiej gdy mikrofon znajduje si� w odległo	ci 5-10 cm od ust i jest usytuowany pionowo. 

- Upewni� si� 
e przycisk PTT nie jest wci	ni�ty, kiedy nie ma nadawania. 

- Nie uruchamia� radiotelefonu w pobli
u nieekranowanych elektrycznych zapalników minerskich lub w obszarach 
gro
�cych eksplozj�. 

- Nie u�ywa� urz�dzenia w złych warunkach �rodowiskowych. Radiotelefon jest zaprojektowany tak, aby mo
na 
go było u
ywa� w trudnych warunkach. Mimo tego nale
y unika� ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur 
(znajduj�cych si� poza przedziałem pomi�dzy –30° i +60°C). Nie nale
y nara
a� radiotelefonu na nadmierne 
drgania, czy prac� w zakurzonych i mokrych miejscach. 

- Nie nale�y nigdy samodzielnie demontowa� i naprawia� radiotelefonu (mo
na przeprowadza� jedynie 
czynno	ci konserwacyjne opisane w tej instrukcji). Wykonanie innych czynno	ci ni
 opisane w instrukcji 
powoduje utrat� gwarancji, a dodatkowo mo
e spowodowa� zniszczenia wymagaj�ce szeregu napraw 
pozagwarancyjnych. Nale
y zawsze kontaktowa� si� z lokalnym przedstawicielstwem w celu uzyskania pomocy. 

- Trzyma� radiotelefon mocno, w innym przypadku mo
e upa	� i ulec zniszczeniu. 

- U�ywa� jedynie oryginalnych akcesoriów, nieoryginalne mog� powa
nie uszkodzi� urz�dzenie. 

- Nie nara�a� radiotelefonu na zmoczenie. W przypadku zmoczenia nale
y natychmiast osuszy� urz�dzenie przy 
pomocy mi�kkiej, czystej i suchej szmatki. 

- Radiotelefon przed czyszczeniem nale�y wył�czy�. Nale
y dokładnie stosowa� si� do wskazówek 
zamieszczonych w rozdziale „Utrzymanie i konserwacja”. 

- Dba� o stan baterii. Nale
y dokładnie stosowa� si� do wskazówek zamieszczonych w rozdziale „Utrzymanie i 
konserwacja”. 

- Nale
y upewni� si�, 
e parametry sieci energetycznej s� zgodne z parametrami zamieszczonymi na zasilaczu 
ładowarki. W przypadku w�tpliwo	ci nale
y skontaktowa� si� z lokalnym przedstawicielstwem producenta 
radiotelefonu lub z firm� dostarczaj�ca energi� elektryczn�. 

- Aby nie zniszczy� kabla zasilaj�cego ładowarki, nie nale
y na nim kła	� niczego, równie
 nie nale
y na nim 
stawa�. 

Produkt jest zgodny z wymaganiami 89/336/EEC i 73/23/EEC w zakresie promieniowania elektromagnetycznego i 
wymaga dotycz�cych urz�dze niskiego napi�cia. 
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Konwencje i symbole u�yte w instrukcji 

 Ten symbol oznacza Wskazówk�. Wskazówki to sugestie, rady i dodatkowe informacje zamieszczone w 
instrukcji aby Pastwu pomóc. 

 Ten symbol oznacza Ostrze
enie. Ostrze
enia to specjalne informacje, które nale
y uwa
nie przeczyta� i 
stosowa�, aby unikn�� zniszczenia urz�dzenia i potencjalnego zagro
enia dla Pastwa zdrowia. 

Podstawowe poj�cia zaznaczone s� wytłuszczonym drukiem. 

Komunikaty pojawiaj�ce si� na wy	wietlaczu zaznaczone s� czcionk� Courier New. 

Elementy i ich przeznaczenie 
Prosimy zwróci� uwag� na poni
szy opis elementów w celu zaznajomienia si� z budow� urz�dzenia. Numery w 
nawiasach kwadratowych odnosz� si� do ilustracji. 

Cz��� górna i panel przedni 

 
[1] Antena 
[2] Pokr�tło VOL. Słu
y ono równocze	nie do wł�czania i wył�czania radiotelefonu, jak i do ustawiania gło	no	ci.  

[3] Dioda sygnalizacyjna LED. �wieci si� w ró
nych kolorach sygnalizuj�c bie
�cy status urz�dzenia.  

[4] Gło�nik. Wbudowany gło	nik emituje odbierany d�wi�k.  

[5] Wy�wietlacz ciekłokrystaliczny LCD. Wy	wietla parametry urz�dzenia (numer kanału i.t.d.). Pojawiaj�ce si� na 
nim ikony i symbole zostan� opisane w rozdziale „Wy	wietlacz”. W przypadku naci	ni�cia jakiegokolwiek klawisza 
wy	wietlacz automatycznie pod	wietla si� na kilka sekund.  

[6] Klawisze strzałek (  do góry) i (  do dołu). Klawisze ułatwiaj� przeł�czanie numeru kanału (w gór� i w 
dół). Słu
� równie
 do programowania innych funkcji. 

[7] Klawisz FN. Pozwala zmienia� rodzaj funkcji. 

[8] Mikrofon.  
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Boki (prawy i lewy) 

 
[9] Zespół gniazd mikrofonu. Słu
y do podł�czania zewn�trznego gło	nika i mikrofonu lub zestawu słuchawkowego z 
funkcj� VOX i innych akcesoriów. W przypadku gdy zespół gniazd nie jest u
ywany, miejsce musi by� chronione przez 
dostarczon� gumow� osłon�. Aby sprawdzi� poł�czenia wtyków nale
y przej	� do rozdziału „Podł�czenie mikrofonu”.  

[10] Pakiet baterii. Pakiet baterii niklowo- wodorkowych NiMH dostarcza energi� do urz�dzenia.  

[11] Przycisk zwalniaj�cy zatrzask pakietu baterii. 
[12] Klawisz MON (Monitor). Pozwala na monitorowanie zaj�to	ci wybranego kanału. 

[13] Klawisz CALL. Wysyła powiadomienie o ch�ci nawi�zania ł�czno	ci (je	li jest to mo
liwe). 

[14] Klawisz PTT (Push To Talk). Wci	ni�cie przeł�cza radiotelefon w tryb nadawania, a zwolnienie w tryb odbioru. 

Wy�wietlacz 
W tym rozdziale zostan� obja	nione ró
ne symbole jakie mog� pojawi� si� na wy	wietlaczu ciekłokrystalicznym LCD 
radiotelefonu ALAN HP446: 

 
A) Dwucyfrowy numer kanału. 

B) Symbol sygnalizuj�cy zał�czenie kodu CTCSS lub DCS. 

C) Symbol sygnalizuj�cy niski poziom naładowania baterii. 

D) Symbol kanału priorytetowego. 

E) Symbol sygnalizuj�cy wł�czenie funkcji VOX. 

F) Symbol sygnalizuj�cy 
e kanał znajduje si� na li	cie automatycznego przeszukiwania kanałów. 

G) Symbol sygnalizuj�cy blokad� klawiatury. 

H) Symbol sygnalizuj�cy niski poziom mocy nadawania. 
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Czynno�ci pocz�tkowe 

Wypakowywanie 
W opakowaniu znajduj� si� nast�puj�ce elementy: 

(a) Radiotelefon z elastyczn� anten�. 

(b) Pakiet baterii NiMH 1,300 mA/h. 

(c) Standardowa ładowarka baterii zło
ona z podstawy i zasilacza. 

(d) Zacisk mocuj�cy do paska. 

(e) Instrukcja obsługi (ta ksi�
ka!). 

Je
eli brakuje którego	 z elementów nale
y natychmiast zgłosi� si� do autoryzowanego przedstawiciela producenta. 

Zakładanie i zdejmowanie pakietu baterii 
Aby zało
y� pakiet baterii nale
y: 

1) Trzyma� radiotelefon w jednej r�ce, pakiet baterii w drugiej. Umie	ci� pakiet na dole radiotelefonu. 

NASUN��     POPCHN�� 

   
2) Delikatnie pchn�� pakiet baterii w kierunku tylnej, dolnej kraw�dzi radiotelefonu. 

3) Pakiet popchn�� do dołu, a
 do momentu w którym mo
na b�dzie usłysze� klikni�cie: pakiet znajdzie si� na 
miejscu i powinien by� osadzony pewnie. 

Aby zdj�� pakiet baterii: 

1) Nacisn�� przycisk zwalniaj�cy pakiet baterii znajduj�cy si� na tyle pakietu baterii. 

NACISN��     UNIE�� 

   
2) Przytrzymuj�c przycisk nale
y delikatnie zdj�� pakiet z tylnej, dolnej kraw�dzi radiotelefonu (operacja przeciwna 

do tej wymienionej w poprzednim punkcie 2). 

3) Całkowicie oddzieli� radiotelefon od pakietu. 

Zakładanie i zdejmowanie zacisku mocuj�cego radiotelefon do paska 
Doł�czony do zestawu zacisk mocuj�cy pozwala zawiesi� radiotelefon n.p. na pasku lub kieszeni kurtki, gdy radio jest 
w stanie nasłuchu. 

Aby zamontowa� zacisk na obudowie radiotelefonu: 

1) Nale
y jedynie delikatnie wsuwa� zacisk na prowadnice znajduj�ce si� na tyle pakietu baterii, a
 do momentu 
pewnego osadzenia. 

 
Aby zdemontowa� zacisk nale
y: 

2) Nacisn�� na spr�
yn� zacisku. 

3) Zsun�� zacisk z prowadnic znajduj�cych si� na pakiecie baterii. 
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Ładowanie pakietu baterii 
Aby naładowa� pakiet baterii nale
y podł�czy� zasilacz i podł�czy� radiotelefon jak w opisie: 

 
1. Podł�czy� wtyk typu jack wychodz�cy z zasilacza ładowarki do gniazda podstawy. 

2. Podł�czy� wtyczk� zasilacza ładowarki do gniazdka sieciowego.  

3. Upewni� si�, 
e radiotelefon jest wył�czony. 

4. Umie	ci� radiotelefon na podstawie klawiatur� do przodu (trzy metalowe kontakty pakietu baterii musz� dotyka� 
kontaktów znajduj�cych si� w podstawie). 

 Ładowarka mo
e by� u
ywana jedynie w pomieszczeniach. 

 Aby zapewni� 
ywotno	� i niezawodno	� baterii nale
y przy kolejnych ładowaniach stosowa� si� do 
wskazówek umieszczonych w rozdziale „Prawidłowe ładowanie pakietu baterii”. 

Standardowe czynno�ci 
W tym rozdziale opisane zostan� standardowe czynno	ci. Mog� one zosta� zmienione w przypadku pracy kilku 
radiotelefonów w systemie sieciowym przez administratora sieci. W tym przypadku Pastwa radiotelefon mo
e 
pracowa� nieco inaczej ni
 opisano poni
ej. 

 WA�NE: W przypadku w�tpliwo	ci prosimy o skontaktowanie si� z przedstawicielem handlowym producenta lub 
administratorem sieci radiowej w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Wł�czanie i wył�czanie radia 
Aby wł�czy� radio nale
y: 

1) Obraca� pokr�tłem VOL zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a
 do momentu wł�czenia radiotelefonu, 
procesor rozpocznie autotest pokazuj�c kolejno: 

- Dioda wskazuj�ca LED zapali si� na zielono, potem na czerwono, a
 w kocu zga	nie. 

- Wy	wietlacz ciekłokrystaliczny wy	wietli wszystkie segmenty i symbole, a potem napis „PS" (test zakoczony 
sukcesem ang. PASS), a radiotelefon wyemituje długi sygnał d�wi�kowy. 

- Wy	wietlacz ciekłokrystaliczny wy	wietli ostatni zapami�tany tryb pracy. 

 Autotest przebiega bardzo szybko, jednak pierwsze dwa punkty testu powinny by� widoczne. 

Po wykonaniu autotestu na wy	wietlaczu LCD zaczn� pojawia� si� nast�puj�ce dane: 

- Numer kanału (dwuliczbowy) 

 W czasie półsekundy po wybraniu nowego kanału lub zmianie trybu pracy ostatni status (numer kanału lub 
tryb pracy) zostanie automatycznie zapami�tany. Radiotelefon po wł�czeniu pracuje na ostatnio zapami�tanym kanale. 
Je	li radiotelefon zostanie wył�czony tu
 po dokonaniu zmiany kanału czy trybu pracy zmiany mog� zosta� 
niezapami�tane. 
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 Zale
nie od trybu pracy wy	wietlone zostan� nast�puj�ce symbole: 

- Aktualnie wybrana moc wyj	ciowa: niska (0,15W) symbol LOW w lewym, dolnym rogu wy	wietlacza lub brak 
symbolu w tym miejscu oznacza moc wysok� 0,5W.  

- Mała kropka “�” jest wy	wietlana w prawym, dolnym rogu wy	wietlacza, gdy kanał znajduje si� na li	cie 
automatycznego przeszukiwania SCAN. 

- Symbol “P” pokazuje 
e kanał jest priorytetowy w li	cie automatycznego przeszukiwania SCAN. 

- “SAT” wy	wietlany w lewym, górnym rogu wskazuje 
e kanał pracuje w TRYBIE GRUPOWYM, z kodem 
CTCSS lub DCS  

-  Sygnalizuje rozładowanie baterii. 

- “VOX” Wy	wietla si� gdy aktywna jest funkcja VOX. 

-  Wy	wietla si� gdy klawiatura jest zablokowana. 

  Gdy funkcja VOX jest wł�czona, klawisz PTT nie jest aktywny. 

  Gdy klawiatura jest zablokowana, jedynie klawisz PTT jest aktywny (nie działa przy zał�czonej funkcji VOX) 

Aby wył�czy� radio nale
y jedynie obróci� pokr�tło VOL w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a
 do 
momentu wył�czenia urz�dzenia. 

Ustawianie gło�no�ci 
Pokr�tło VOL słu
y do ustawiania poziomu gło	no	ci odbioru. Obracaj�c nim zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara 
zwi�kszamy poziom gło	no	ci, zmniejszany je	li kierunek zmienimy na przeciwny. 

Wybór kanału 
Je	li Pastwa radiotelefon był zaprogramowany na wi�cej ni
 jeden kanał mo
na swobodnie dokona� zmiany. Jak ju
 
wcze	niej wspomniano, ka
dy kanał jest zidentyfikowany poprzez dwucyfrowy numer uprzednio zdefiniowany przez 
administratora sieci lub dostawc�. Aby wybra� kanał nale
y: 

- Wcisn�� klawisz  w celu zwi�kszenia numeru kanału lub  aby zmniejszy� numer kanału. 

Programowanie kodów CTCSS lub DCS  
Aby zaprogramowa� kod CTCSS (ang. Continuous Tone Code Squelch System) – lub kod DCS (ang. Digital Coded 
Squelch) nale
y:  

- Wciskaj�c jednocze	nie klawisze  i  wł�czy� radio. 

- Zwolni� oba klawisze po zakoczeniu autotestu (PS). 

- Wybra� za pomoc�  i  numer kanału na którym chcemy zaprogramowa� kod. 

- Nacisn�� klawisz FN. Na wy	wietlaczu pojawi si� symbol SAT i numer w kodzie szesnastkowym 
(heksadecymalnym (HEX)). 

- Klawiszami  lub  wybra� 
�dany numer kodu. Numer ten zostanie wy	wietlony w kodzie 
szesnastkowym. Nale
y odnie	� si� do tabeli kodów CTCSS i DCS zamieszczonej w zał�czniku A. 

- Nacisn�� klawisz FN aby potwierdzi� wybór. 

- Ponownie wybra� kanał, je
eli chcemy dalej programowa� radiotelefon lub wył�czy� urz�dzenie je	li skoczono 
programowanie. 

Odbiór 
Pastwa radiotelefon mo
na programowa� w dwóch trybach odbiorczych: OGÓLNODOST�PNYM (ang. OPEN 
TRAFFIC) lub GRUPOWYM (ang. GROUP MODE) z kodem CTCSS lub DCS. 

TRYB OGÓLNODOST�PNY. W tym przypadku b�d� Pastwo słyszeli wszystkie przekazy transmitowane na 
wybranym kanale radiowym, pod warunkiem 
e odbierany sygnał b�dzie na wystarczaj�cym poziomie. W tym 



8 

przypadku wewn�trzny układ blokady szumów (ang. Squelch) odblokuje tor akustyczny radiotelefonu, umo
liwiaj�c 
odsłuchanie komunikatu, a statusowa dioda LED b�dzie 	wieci� na zielono. 

TRYB GRUPOWY z kodem CTCSS lub DCS. W tym systemie b�d� Pastwo słyszeli tylko te przekazy, które 
transmitowane s� na wybranym kanale radiowym z jednoczesn� zgodno	ci� kodów po stronie nadawczej i odbiorczej.  

Praca systemów blokady tonowej CTCSS i DSC polega na ci�głym generowaniu przez radiotelefon nadaj�cy 
niesłyszalnego dla u
ytkowników tonu o niskiej cz�stotliwo	ci (CTCSS) lub ustalonej sekwencji tonów (DCS). 
Radiotelefony odbiorcze porównuj� odbierany kod z własnym wewn�trznym wzorcem. Je
eli wyst�puje zgodno	� 
odblokowuj� odsłuch; w tym momencie dioda statusowa LED b�dzie si� 	wieci� na pomaraczowo.  

 CTCSS/DCS pozwala dzieli� jeden kanał radiowy na wi�cej ni
 jedn� grup� u
ytkowników, komunikaty nie 
trafiaj� do u
ytkowników innych sieci. W przypadku gdy wi�cej ni
 jedna stacja nadaje w tym samym czasie powstaj� 
interferencje (zakłóca to prac� na obu sieciach). Nie nale
y nadawa� gdy kanał jest zaj�ty t.z.n. dioda 	wieci si� na 
zielono (niezgodny kod) lub na pomaraczowo (zgodny kod). Nale
y poczeka� a
 kanał b�dzie wolny. 

Monitor 
Klawisz MON mo
e aktywowa� lub dezaktywowa� TRYB GRUPOWY. 

1) Aby uaktywni� TRYB GRUPOWY nale
y nacisn�� klawisz MON: wy	wietli si� symbol SAT. Blokada tonowa 
CTCSS/DCS uniemo
liwia odsłuchanie zb�dnych przekazów. 

2) Aby dezaktywowa� TRYB GRUPOWY nale
y nacisn�� klawisz MON: symbol SAT zniknie. Znaczy to 
e tryb 
pracy zmieniono na TRYB OGÓLNODOST�PNY. 

 Je	li przy próbie aktywacji Trybu Grupowego symbol SAT nie wy	wietli si�, oznacza to 
e kod CTCSS/DCS 
nie był zaprogramowany. W tym przypadku funkcja TRYB GRUPOWY nie jest dost�pna. 

3) Mo
liwe jest wył�czenie układu blokady szumu (squelch) poprzez naci	ni�cie i przytrzymanie (ok. 3 sek.) klawisza 
MON.  

Nadawanie 
Je	li chc� Pastwo nadawa� musz� przestrzega� poni
szych zasad: 

1) Upewni� si� 
e kanał jest wolny (w innym przypadku wytworz� Pastwo interferencj�).  

2) Wcisn�� klawisz PTT, dioda statusowa LED zapali si� na czerwono. 

3) Mówi� swoim normalnym głosem, z t� co normalnie gło	no	ci�, trzymaj�c radiotelefon w odległo	ci 5-10 cm. od 
ust (przytrzymuj�c stale klawisz PTT). 

4) Kiedy skoczymy mówi� trzeba zwolni� klawisz PTT. 

 Nie nale
y krzycze�. Nie zwi�kszy si� dzi�ki temu zasi�g, a mowa u odbiorcy mo
e by� zniekształcona. 

 Nie nale
y zwalnia� klawisza PTT przed zakoczeniem nadawania komunikatu, ani zaczyna� mówi� przed 
wci	ni�ciem klawisza. Je	li tak zrobimy wiadomo	� b�dzie niepełna. 

 Radiotelefony pracuj�ce w standardzie PMR446 normalnie nie pozwalaj� na równoczesne nadawanie i 
odbieranie, dlatego nale
y formułowa� wypowiedzi o sensownym czasie trwania. Nadaj�c uniemo
liwiany innym 
mo
liwo	� komunikowania si�, dlatego nie nale
y nadmiernie okupowa� kanału. Nale
y kierowa� si� zdrowym 
rozs�dkiem. 

Przeszukiwanie kanałów 
Je	li Pastwo maj� zaprogramowany wi�cej ni
 jeden kanał, radiotelefon ALAN HP446 potrafi je wyszuka�: innymi 
słowy potrafi przeszuka� zaprogramowan� list� kanałów i zatrzyma� si� gdy znajdzie sygnał. Zaawansowane funkcje 
przeszukuj�ce radiotelefonu umo
liwiaj� poszukiwanie kanałów z odpowiednimi kodami CTCSS lub DCS. 

1) Aby aktywowa� funkcj� przeszukiwania nale
y przytrzyma� klawisz CALL i przycisn�� klawisz . Na ekranie 
wida� b�dzie zmieniaj�ce si� numery kanałów w	ród których dokonujemy przeszukiwania.  

2) Aby zatrzyma� funkcj� przeszukiwania nale
y ponownie przytrzyma� klawisz CALL i przycisn�� klawisz . 
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3) U
ytkownik mo
e dokona� przegl�du listy automatycznego przeszukiwania. Poruszaj�c si� po li	cie kanałów 
odnajdziemy kanały z listy automatycznego przeszukiwania SCAN, które zaznaczone b�d� symbolem “�”. 

4) U
ytkownik mo
e dodawa� i usuwa� kanały z listy automatycznego przeszukiwania SCAN. Operacji nie mo
na 
wykona� podczas przeszukiwania: 

a) Nale
y wybra� kanał który ma by� dodany lub usuni�ty z listy. 

b) Nacisn�� CALL i klawisz MON. Symbol “�” b�dzie pojawia� si� i znika�.  

5) Jeden z zaprogramowanych kanałów mo
e by� oznaczony jako priorytetowy. Kanał ten b�dzie cz�sto 
automatycznie monitorowany. 

6) U
ytkownik mo
e wybra� kanał priorytetowy. 

- Aby aktywowa� lub dezaktywowa� kanał priorytetowy nale
y wcisn�� klawisz CALL i  uprzednio wybieraj�c 
numer kanału. Przy jego numerze wy	wietli si� symbol P (priorytet) na potwierdzenie wyboru. 

 Je	li lista automatycznego przeszukiwania nie ma kanałów, wciskaj�c jednocze	nie klawisze CALL i  
usłyszymy niski d�wi�k oznaczaj�cy bł�d, nie pojawi si� równie
 lista kanałów. Na li	cie przeszukiwania powinny si� 
znajdowa� przynajmniej dwa kanały, aby mo
na było wprowadzi� tryb wyszukiwania. 

 Je	li wła	ciwy sygnał zastanie odebrany, radiotelefon przestaje przeszukiwa� i słyszymy informacje. Kiedy 
aktywno	� na kanale ustaje jednostka automatycznie wznawia przeszukiwanie. 

 Je	li kody CTCSS lub DCS zostały uprzednio przyporz�dkowane danemu kanałowi, przeszukiwanie zatrzyma 
si� tylko gdy odbierana no	na na zgodny kod. 

 Je	li klawisz PTT zostanie przyci	ni�ty podczas przeszukiwania, radio zacznie nadawa� na pierwszym wolnym 
kanale. W przypadku braku aktywno	ci, urz�dzenie powróci do przeszukiwania. 

Blokada radiotelefonu 
Radiotelefon ALAN HP446 posiada funkcj� chroni�c� go przed przypadkow� aktywacj� komend. Radio mo
na 
zablokowa� w nast�puj�cy sposób: 

- Nacisn�� klawisz FN i . Na wy	wietlaczu pojawi si� symbol kluczyka . 

Aby odblokowa� radio nale
y ponownie wcisn�� FN i . 

 Je	li klawiatura jest zablokowana, aktywny jest jedynie klawisz PTT. 

Funkcje zaawansowane 
W tym rozdziale opiszemy kilka dodatkowych funkcji jakie posiada radiotelefon ALAN HP446. 

Funkcja VOX  
VOX (Voice Operated eXchange) to system pozwalaj�cy na automatyczne wł�czanie trybu nadawania bez konieczno	ci 
u
ywania dłoni. Do tego celu nale
y wykorzysta� jedynie zestaw słuchawkowy (nie dostarczany w wersji 
standardowej). Mówi�c do mikrofonu zastawu spowodujemy automatyczne przej	cie radiotelefonu w tryb nadawania. 
Prosimy upewni� si�, czy zestaw słuchawkowy jest odpowiedni do radiotelefonu ALAN HP446 (Rozdział „Zespół 
gniazd mikrofonu”). 

Aby uruchomi� funkcj� VOX i ustawi� jej czuło	� nale
y: 

1) Wł�czy� radio przytrzymuj�c klawisz FN i klawisz . Wy	wietli si� symbol VOX.  

2) Podł�czy� zestaw słuchawkowy do zespołu gniazd mikrofonu znajduj�cego si� na boku radiotelefonu. 

3) Upewni� si�, 
e mikrofon zestawu słuchawkowego znajduje si� blisko ust. 

4) Wcisn�� klawisz FN i za pomoc� klawisza  nastawi� czuło	� zapewniaj�c� poprawne nadawanie (mówi�c 
głosem o normalnym poziomie gło	no	ci). 

5) Symbol VOX pulsuje je	li ustawimy nisk� czuło	�, natomiast przy wysokiej czuło	ci symbol pojawi si� na stałe. 
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 Proponujemy ustawienie mo
liwie najmniejszej czuło	ci jak to mo
liwe. Zbyt wysoka warto	� mo
e 
spowodowa� przypadkowe, niechciane nadawanie, szczególnie w warunkach du
ego hałasu. 

 Przycisk PTT jest nieaktywny je	li aktywujemy funkcj� VOX. 

Przywołanie 
U
ytkownik mo
e uprzedzi� innych u
ytkowników o zamiarze nawi�zania ł�czno	ci po prostu wciskaj�c klawisz 
CALL. Sygnał dzwonka usłysz� inni u
ytkownicy. Aby wysła� d�wi�kowy sygnał dzwonienia nale
y: 

1) Wcisn�� klawisz CALL na około 2 sekundy, aby powiadomi� innych. 

2) Dzwonek poinformuje innych o ch�ci nawi�zania ł�czno	ci. 

3) Wcisn�� klawisz PTT i przekaza� informacj�. 

Sygnał d�wi�kowy (ROGER BEEP) 
Sygnał d�wi�kowy jest słyszalny w radiotelefonach nadawczym i odbiorczy i oznacza zamierzone zakoczenie 
przekazu (zwolnienie klawisza PTT). Aby wł�czy� lub wył�czy� funkcj� nale
y jednocze	nie wcisn�� klawisze FN i 
CALL. 

D�wi�ki klawiszy 
Ka
demu przyci	ni�ciu jakiegokolwiek klawisza (za wyj�tkiem klawisza PTT) mo
e towarzyszy� d�wi�k. Aby 
wł�czy�/ wył�czy� d�wi�ki klawiszy nale
y wcisn�� przyciski FN i MON. 

 Je	li d�wi�ki klawiszy s� wł�czone, mo
na rozró
ni� dwa rodzaje tonów: wysoki i niski. Pierwszy z nich 
towarzyszy aktywowaniu funkcji, drugi dezaktywacji. Tony towarzysz� równie
 zmianom kanałów (wy
szy w gór�, 
ni
szy w dół). Niski ton mo
e równie
 sygnalizowa� bł�d. 
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Utrzymanie i konserwacja  

Informacja o bateriach akumulatorowych 
- Kiedy pakiet baterii jest nowy nie posiada 100% pojemno	ci. Znaczy to, 
e mo
e ulec wcze	niejszemu 

rozładowaniu. Aby uzyska� maksymaln� pojemno	� nale
y przynajmniej czterokrotnie przeprowadzi� cykle 
rozładowania/ ładowania. Prosimy o przeczytanie paragrafu „Prawidłowe ładowanie pakietów baterii” w celu 
uzyskania bardziej precyzyjnych wskazówek. 

- Je	li pakiet baterii b�dzie u
ytkowany prawidłowo starczy na przynajmniej 400 ładowa. Baterie zaczn� traci� 
swoje wła	ciwo	ci 	rednio po upływie 2/3 ich 
ywotno	ci. 

- Pakiety baterii akumulatorowych trac� energi� z czasem nawet je	li nie s� u
ywane (samoczynne rozładowanie). 
Jest to zjawisko normalne. Zastosowane w Pastwa radiotelefonie baterie niklowo- wodorkowe NiMH trac� od 
10% do 20% zgromadzonej energii w przeci�gu kilku dni. 

Prawidłowe ładowanie pakietów baterii 
1) Nale
y upewni� si� 
e radio jest wył�czone. 

2) Umie	ci� radio w ładowarce jak wyja	niono w rozdziale „Ładowanie pakietu baterii”. 

3) Nale
y odczeka� a
 pakiet zostanie całkowicie naładowany (pełny proces ładowania przy zastosowaniu ładowarki 
doł�czonej do radiotelefonu trwa od 12 do 14 godzin).  

  Nie nale
y przeładowywa� baterii: nale
y pami�ta� aby po zakoczeniu ładowania radiotelefon wyj�� z 
ładowarki. 

 Ładowarka mo
e by� u
ywana jedynie w pomieszczeniach. 

 W miar� mo
liwo	ci nale
y ładowa� baterie rozładowane całkowicie lub prawie rozładowane. W innym 
przypadku ich pojemno	� b�dzie si� z czasem malała. Prosimy odnie	� si� do rozdziału „Utrata pojemno	ci baterii”. 

 Nie nale
y przerywa� ładowania przed całkowitym naładowaniem, w innym przypadku pojemno	� baterii 
b�dzie si� z czasem zmniejsza�. Prosimy odnie	� si� do rozdziału „Utrata pojemno	ci baterii”. 

Utrata pojemno�ci baterii 
Zastosowany w Pastwa radiotelefonie pakiet baterii niklowo-wodorkowych NiMH, jest wykonany w bardziej 
zaawansowanej technologii ni
 te tradycyjne, niklowo-kadmowe. Dlatego prawidłowo eksploatowane wolne s� od 
efektu utraty pojemno	ci. Efekt ten mo
e wyst�pi� je	li baterie s� ładowane regularnie po 50-70 procentowym 
rozładowaniu. Efektu utraty pojemno	ci baterii mo
emy si� wystrzec przestrzegaj�c kilku prostych zasad: 

- Je	li jest to mo
liwe nale
y je ładowa� gdy s� całkowicie rozładowane (na wy	wietlaczu pojawia si� symbol 

). 

- Nie nale
y przerywa� ładowania. Radiotelefon zdj�� z ładowarki po całkowitym naładowaniu pakietu baterii. 

- Przynajmniej dwa razy w miesi�cu wskazane jest przeprowadzi� cykle „gł�bokiego” rozładowania i ładowania. 

- Najłatwiej unika� efektu utraty pojemno	ci posiadaj�c dwa pakiety baterii i u
ywaj�c ich na zmian�. Umo
liwi to 
u
ywanie radiotelefonu w przypadku rozładowania si� jednego z pakietów. 

Usuwanie efektu utraty pojemno�ci 
Efekt utraty pojemno	ci mo
e by� prosto usuni�ty poprzez przeprowadzenie serii 3-4 “gł�bokich” cykli rozładowania/ 
ładowania: 

1) Nale
y u
ywa� radiotelefonu a
 do wył�czenia spowodowanego całkowitym rozładowaniem. 

2) Nale
y odczeka� przynajmniej godzin� i spróbowa� ponownie uruchomi� radiotelefon: radiotelefon uruchomi si� 
gdy
 cz�	� energii zostanie przywrócona (zregenerowana). 

3) Nale
y pozostawi� radio w trybie nasłuchu, a
 do momentu ponownego wył�czenia.  

4) Nale
y powtórzy� punkty 2) i 3) po raz trzeci. 
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5) Naładowa� całkowicie bateri� i sprawdzi� jej pojemno	�. Je	li nie przywrócono pełnej pojemno	ci nale
y 
ponownie przeprowadzi� procedury opisane w punktach 1) -5) 

 Je	li pojemno	� nie zwi�ksza si� po trzech cyklach „gł�bokiego rozładowywania/ ładowania” oznacza to 
e 
bateri� nale
y wymieni� wskutek utraty 
ywotno	ci. Now� bateri� mo
na zakupi� w przedstawicielstwie handlowym 
producenta. 

Ostrze�enia dotycz�ce u�ytkowania baterii i ich ładowania 
Prosimy o stosowanie si� do poni
szych zalece, aby unikn�� zniszczenia pakietu baterii lub radiotelefonu. 

 Przed rozpocz�ciem u
ytkowania ładowarki nale
y dokładnie przeczyta� wszystkie znajduj�ce si� na jej 
obudowie ostrze
enia. 

 Nie zwiera� kocówek – mo
na spowodowa� po
ar, poparzenia lub eksplozj�. 

  Nie wrzuca� baterii do ognia: mog� one spowodowa� po
ar, poparzenia lub eksplozj�. Baterie nale
y odda� do 
utylizacji. 

 Nale
y u
ywa� jedynie oryginalnych baterii i ładowarki. U
ycie produktów nieoryginalnych mo
e 
spowodowa� poparzenia, po
ar lub eksplozj�, jak równie
 mo
e spowodowa� uszkodzenie urz�dzenia i uszczerbek na 
zdrowiu. 

 Ładowarki mog� by� u
ywane jedynie w pomieszczeniach. 

 Nale
y si� upewni�, czy sie� zasilaj�ca dostarcza napi�cie odpowiadaj�ce opisowi na zasilaczu ładowarki. Je	li 
nie s� Pastwo pewni nale
y skontaktowa� si� z przedstawicielem producenta radiotelefonu lub z firm� dostarczaj�c� 
energi�. 

 Aby nie zniszczy� kabla zasilaj�cego ładowarki nie nale
y: przenosi� ładowarki trzymaj�c j� za kabel, kła	� na 
nim niczego, stawa� na nim. Zasilacz ładowarki nale
y wyjmowa� z kontaktu trzymaj�c go za obudow�, nie za kabel.  

 Unika� silnych wstrz�sów. Nie nale
y u
ywa� ładowarki je	li doznała silnego wstrz�su, upadła lub wygl�da na 
zniszczon�. W takim przypadku nale
y niezwłocznie zgłosi� si� do autoryzowanego serwisu. 

 Nie mo
na samodzielnie demontowa� i naprawia� ładowarki. Nale
y zawsze kontaktowa� si� z 
autoryzowanym serwisem w celu uzyskania pomocy.  

 Aby zmniejszy� ryzyko pora
enia elektrycznego nale
y ładowark� przed czyszczeniem odł�czy� z sieci 
zasilaj�cej.  

 Nie nara
a� baterii na temperatury ni
sze ni
 –20°C i wy
sze ni
 +35°C podczas ich u
ywania i nie ładowa� w 
temperaturach poza zakresem od +5°C do +55°C. 

Czyszczenie pakietu baterii 
Blaszki kontaktowe nale
y czy	ci� za pomoc� czystej i bezpyłowej 	ciereczki z brudu i innych zanieczyszcze które 
mog� uniemo
liwi� dobry kontakt elektryczny. Bardzo zabrudzony kontakt mo
na czy	ci� za pomoc� mi�kkiej gumki 
do ołówków (nie twardej słu
�cej do zmazywania tuszu). Je	li maj� Pastwo nadal w�tpliwo	ci czy kontakt elektryczny 
jest dobry prosimy skontaktowa� si� z autoryzowanym serwisem.  

 Nie mo
na u
ywa� rozpuszczalników, alkoholu, płynów i 	rodków czyszcz�cych w aerozolu. 
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Czyszczenie radiotelefonu 
Radiotelefon nale
y czy	ci� czyst� i bezpyłowej szmatk� aby usun�� kurz. Je	li urz�dzenie jest bardzo brudne mo
na 
u
y� lekko zwil
onej wod� szmatki (WODA!). 

 Nie mo
na u
ywa� rozpuszczalników, alkoholu, płynów i 	rodków czyszcz�cych w aerozolu. 

 Je	li radio jest regularnie u
ywane w zakurzonych miejscach i ci�
kich warunkach zalecamy dodatkowe 
u
ycie pokrowca. Informacje na jego temat znajd� Pastwo w rozdziale „Dodatkowe akcesoria”. 

Gniazda 
Je	li gniazda nie s� u
ywane powinny by� zakryte doł�czonymi do radiotelefonu pokrywkami. 

 Do gniazd mo
na podł�cza� jedynie oryginalne akcesoria. Akcesoria musz� by� podł�czane do odpowiednich 
gniazd. 

Dodatkowe akcesoria 
Mo
liwo	ci radiotelefonu mo
na zwi�kszy� u
ywaj�c dodatkowych akcesoriów: 

- Dodatkowy pakiet baterii – wydłu
a czas działania. Jego stosowanie minimalizuje prawdopodobiestwo 
wyst�pienia efektu utraty pojemno	ci (patrz “Utrata pojemno	ci baterii”). 

- Pokrowiec – chroni radiotelefon przed niedu
ymi wstrz�sami i zadrapaniami. Rekomendowany do u
ywania w 
ci�
kich warunkach. 

Zespół gniazd mikrofonu 
Zespół gniazd mikrofonu jest zaprojektowany tak, aby mo
na było podł�czy� dwa podstawowe akcesoria (nie 
dostarczane w wersji standardowej): 

- Zewn�trzny gło	nik/ zewn�trzny mikrofon.  

- Zestaw słuchawkowy z wybudowan� funkcj� VOX, konwersacj� mo
na prowadzi� nie u
ywaj�c dłoni, mówi�c do 
słuchawki. Szczegółowy opis funkcji znajduje si� w rozdziale „Funkcja VOX”. 

Ró
nego rodzaju akcesoria słu
�ce do wy
ej wspomnianych celów mog� by� podł�czone do zespołu gniazd mikrofonu 
je
eli spełniaj� nast�puj�ce wymagania: 

- Wtyki typu Jack mikrofonu (MIC) w standardzie 2,5mm i gło	nika (SPK) w standardzie 3,5mm, podł�czone w 
nast�puj�cy sposób: 

 
- Sugerowana impedancja wyj	cia gło	nika 8Ω. 

- Mikrofon powinien by� o niskiej impedancji wyj	ciowej.  

- Akcesoria powinny by� wysokiej jako	ci, do profesjonalnych zastosowa. 

 Prosimy nie podł�cza� akcesoriów, kiedy Pastwo maj� w�tpliwo	ci czy spełniaj� one powy
sze wymagania. 
Ich podł�czenie mo
e spowodowa� uszkodzenie radiotelefonu. W przypadku w�tpliwo	ci prosimy o kontakt z 
autoryzowanym serwisem producenta radiotelefonu. 
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Podsumowanie 

Nawigacja 
Po przeczytaniu instrukcji powinni Pastwo zna� mo
liwo	ci radiotelefonu. Przekonali si� Pastwo 
e jest on bardzo 
łatwy w u
yciu. W tym rozdziale podsumowano kombinacje klawiszy słu
�ce do uruchamiania\ wył�czania najcz�	ciej 
wywoływanych funkcji: 

1) Wciskaj�c klawisz MON uaktywniamy\ dezaktywujemy funkcj� TRYB GRUPOWY. Wy	wietla si� symbol SAT. 

2) Nacisn�� i przytrzyma� klawisz MON aby uaktywni�\ dezaktywowa� squelch. 

3) Nacisn�� jednocze	nie klawisze CALL i  aby wej	� w tryb przeszukiwania - ponownie naci	ni�cie tej 
kombinacji spowoduje opuszczenie trybu. 

4) Nacisn�� jednocze	nie klawisze CALL i MON, aby bie
�cy kanał doda� lub usun�� z listy automatycznego 
przeszukiwania. Symbol “�” przy numerze kanału oznacza obecno	� kanału na li	cie. 

5) Nacisn�� równocze	nie klawisze CALL i  aby wybra� kanał priorytetowy. Przy numerze kanału 
priorytetowego wy	wietli si� symbol P. Ponowne naci	ni�cie tej kombinacji klawiszy spowoduje anulowane 
priorytetu kanału. 

6) Nacisn�� równocze	nie klawisze FN i  aby zablokowa� klawiatur� (działa jedynie klawisz PTT). Aby 

odblokowa� klawiatur� nale
y nacisn�� równocze	nie klawisze FN i . 

7) Nacisn�� równocze	nie klawisze FN i  i wł�czy� radiotelefon przytrzymuj�c klawisze aby wł�czy�/ wył�czy� 
funkcj� VOX. Na wy	wietlaczu pojawi si� symbol VOX, a klawisz PTT przestanie by� aktywny. 

8) Przy wł�czonej funkcji VOX nale
y nacisn�� równocze	nie klawisze FN i  aby nastawi� czuło	� (wysok� 
(HIGH) lub nisk� (LOW)). Symbol VOX miga gdy czuło	� jest niska.  

9) Nacisn�� klawisz CALL aby zawiadomi� innych u
ytkowników o ch�ci nawi�zania ł�czno	ci. 

10) Nacisn�� równocze	nie klawisze FN i CALL aby wł�czy�/ wył�czy� sygnał d�wi�kowy ROGER BEEP 
pojawiaj�cy si� po zakoczeniu nadawania. 

11) Nacisn�� jednocze	nie FN i MON aby wł�czy�/ wył�czy� d�wi�ki klawiszy. 

 Nacisn�� równocze	nie FN i , a nast�pnie przytrzymuj�c klawisze wł�czy� radiotelefon. Na wy	wietlaczu 
pojawi si� symbol UP (UPLOAD), a urz�dzenie przechodzi w tryb programowania. Ta operacja mo�e by� 
przeprowadzona jedynie przez autoryzowane osoby. 
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Charakterystyka techniczna 
METODY TESTOWANIA:      PN-ETS 300 086, ETS 300-296, IEC 529  

IP54 i MIL STD 810 C/D/E 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY: 
Cz�stotliwo	ci: 

446.00625 MHz        CH 1,9,17,25,33,41,49,57,65,73,81,89,97 
446.01875 MHz        CH 2,10,18,26,34,42,50,58,66,74,82,90,98  
446.03125 MHz        CH 3,11,19,27,35,43,51,59,67,75,83,91,99  
446.04375 MHz        CH 4,12,20,28,36,44,52,60,68,76,84,92  
446.05625 MHz        CH 5,13,21,29,37,45,53,61,69,77,85,93 
446.06875 MHz        CH 6,14,22,30,38,46,54,62,70,78,86,94 
446.08125 MHz        CH 7,15,23,31,39,47,55,63,71,79,87,95 
446.09375 MHz        CH 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96 
 

Numery kanałów:  99 programowalnych kombinacji pomi�dzy 
powy�szymi cz�stotliwo�ciami i tonami 
CTCSS lub kodami DCS 

Kontrola cz�stotliwo	ci:       P�tla fazowa PLL  

Odst�p mi�dzykanałowy:       12,5 kHz 

Zakres temperatur pracy:      -30°C +60oC 

Stabilno	� cz�stotliwo	ci:      lepsza ni� ± 2.5ppm 

 

ZASILANIE:        
�ródło zasilania:       Bateria  7.2V NiMH 1300mA/h   

Pobór pr�du:         

Czuwanie:       46 mA 
Nadawanie moc niska:     270 mA 
Nadawanie moc wysoka:     400 mA 

 
NADAJNIK: 
Skuteczna moc promieniowana:      

Poziom wysoki:      500mW ERP (high) 
Poziom niski:      150 mW ERP(low) 

System modulacji :      FM (F3E) 

Maksymalna dewiacja cz�stotliwo	ci:     ±2.5 KHz 

Moc promieniowana w s�siednim kanale:    < -60dBc 

Promieniowania niepo
�dane: 

 W zakresie 30MHz÷1GHz:    < 0.25µµµµW 

 W zakresie 1÷12.75GHz :    <1µµµµW  
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ODBIORNIK: 
Typ:         Podwójna przemiana cz�stotliwo�ci 

Cz�stotliwo	ci po	rednie:       I 45.1 MHz, II 455 KHz 

Czuło	�:        <0.28µV @Kryterium: SINAD=12 dB  

Selektywno	� wspólnokanałowa:      < -7dB 

Selektywno	� s�siedniokanałowa:     > 65dB 

Odporno	� na sygnały o cz�stotliwo	ciach niepo
�danych:   > 75dBµV 

Blokowanie wywołane sygnałami o dowolnych cz�stotliwo	ciach  

z wyj�tkiem cz�stotliwo	ci niepo
�danych:    > 89dBµV 

Odporno	� na zakłócenia intermodulacyjne :   > 70dBµV 

 
TOR M.CZ.: 
Moc m.cz. :       > 500mW 

Czuło	� dekodowania CTCSS:      > 8 dB SINAD 

Czuło	� dekodowania CTCSS:     akceptuje tony ± 0,5%, odrzuca tony ±3% 

 
DANE MECHANICZNE: 
Wymiary:       130 x 42 x 60 mm (z pakietem baterii) 

Waga :        355 gr (z pakietem baterii) 

Bateria:         nasuwana z tyłu 

Akcesoria/ gniazda:       zespół gniazd mono typu Jack 

Odporno	� na wod� i kurz:     zgodna z IEC529 IP54 
 

 

Prosimy o uwa�ne przeczytanie instrukcji przed u�yciem urz�dzenia. Je�eli produkt posiada ogniwa suche lub nadaj�ce si� 
do ponownego ładowania baterie nie nale�y ich wrzuca� do ognia. Po zu�yciu nale�y odda� je do utylizacji. 
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