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TABELA OGRANICZE U YWANIA CB

DANE TECHNICZNE
Nadajnik
Maksymalna moc wyj ciowa
Tłumienie harmonicznych
Czuło mikrofonu
Typ doł czonego mikrofonu
Mikrofon ALC
Pobór pr du

AM
FM
SSB

ODBIORNIK
Czuło przy 12 dB SINAD
Selektywno

4W
4W
12 W
90 dB
4 mV/ 1kOhm
elektretowy
max. 2.5 (AM)
max. 2,5 A AM
max. 3 A FM, SSB
0,5 µV FM, SSB
0,9 µV AM
60 dB AM/FM
70 dB SSB
1 kHz
2,5W
245x155x53 mm
1,3 kg

mi dzykanałowa

Zakres płynnego przestrajania
Moc audio
Wymiary (z pokr tłami )
Waga

WPROWADZENIE
Albrecht AE5800 to nowoczesny radiotelefon CB wyposa ony we wszystkie
dopuszczalne rodzaje emisji AM/FM/SBB oraz wiele dodatkowych funkcji
poprawiaj cych komfort obsługi,
jak równie dopasowuj cych parametry pracy do warunków propagacyjnych i potrzeb
u ytkownika. Wysokiej jako ci filtry ceramiczne umieszczone w torze odbiorczym
gwarantuj idealn separacj mi dzykanałow , a tak e brak kłopotliwych interferencji
z silnymi sygnałami innych, pobliskich nadajników.
INSTALACJA
Albrecht AE5800 mo e by u ywany zarówno jako radio samochodowe jak i
stacjonarne. Wyposa enie w modulacje jednowst gow szczególnie predystynuje go do
wykorzystywania bazowego. SSB to najskuteczniejszy sposób ł czno ci na długich
dystansach ale wymaga bardzo precyzyjnego dostrojenia radia do odbieranej
cz stotliwo ci, a tak e komfortowych warunków odsłuchu oraz wprawy i pewnego
„osłuchania si ” operatora.
Bazowa
Instaluj c radio w domu podł cz
je do stabilizowanego zasilacza
12V o szczytowej wydajno ci
pr dowej do 10 A. Zwró
uwag na odpowiedni
biegunowo i czerwony
przewód zasilaj cy
poł cz z dodatnim biegunem
zasilania, a czarny z ujemnym.
Bazow , prawidłowo zestrojon anten umie najwy ej jak to mo liwe. Je eli jej
odległo od radia przekracza 20 m zalecamy u ycie kabla o wi kszej rednicy
i lepszych parametrach np. RG-213.
Samochodowa
Radiotelefon mo e by zamontowany tylko w samochodzie posiadaj cym instalacj
elektryczn DC 12V z tzw. minusem na masie. Ten warunek spełnia zdecydowana
wi kszo współczesnych samochodów. Dla sprawdzenia poprawnej biegunowo ci
zobacz, czy ujemny biegun akumulatora poł czony jest z blokiem silnika lub nadwoziem
samochodu.
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Du e ci arówki mog by wyposa one w instalacj elektryczn 24V. W takim
wypadku u yj reduktora napi cia (przetwornicy 24/12V) lub poprowad zasilanie
bezpo rednio z akumulatora (koniecznie z bezpiecznikiem).
W razie w tpliwo ci skontaktuj si z serwisem

nadajnika.
Zewn trzne pokr tło reguluje poziom blokady szumów. Prawidłowe ustawienie
polega na powolnym przekr caniu pokr tła z lewego skrajnego poło enia
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu a szumy tła.
przestan by słyszalne. Dalsze przekr canie spowoduje e słabe sygnały od
dalszych korespondentów nie b d odbierane.
Pokr tłem wewn trznym mo esz płynnie regulowa moc nadajnika w
zale no ci od odległo ci korespondenta z którym prowadzisz ł czno .
Zmniejszenie mocy przy transmisjach lokalnych powoduje mniejsze zakłócenia
dla innych u ytkowników i zwi kszenie prywatno ci korespondencji (jeste
słyszalny z krótszej odległo ci).

Wybór miejsca instalacji
Albrecht AE5800 mo e by instalowany zarówno poziomo jak i pionowo w miejscu
zapewniaj cym najwygodniejszy i jednocze nie bezpieczny dost p.
Uwaga! Zamontowany radiotelefon nie mo e w aden sposób ogranicza mo liwo ci
kierowania samochodem ani utrudnia prawidłowego funkcjonowania jego
podzespołów np. poduszek powietrznych.
Podł czenie elektryczne
Je eli nie jeste pewny jak biegunowo ma twoja instalacja elektryczna
w samochodzie sprawd to teraz.
Odł cz przewód od ujemnego bieguna akumulatora, aby unikn zagro enie krótkim
spi ciem podczas monta u, chyba, e producent twojego samochodu zabrania
odł czania akumulatora poza stacj serwisow .
Podł cz czerwony przewód radiotelefonu bezpo rednio z dodatnim biegunem
akumulatora lub jednym z przewodów ze skrzynki bezpieczników. Mo esz wybra
miejsce dopływu pr du odcinane po wył czeniu stacyjki, je eli nie chcesz korzysta z
radia podczas postoju z wył czonym silnikiem.
Czarny przewód zasilaj cy radiotelefonu podł cz z metalow cz ci nadwozia
samochodu.
Przy korzystaniu z gniazda zapalniczki do zasilania radiotelefonu, zalecamy poł czenie
obudowy AlbrechtA AE5800 z metalow cz ci nadwozia samochodu je eli wspornik
nie jest przykr cony wła nie do takiej cz ci. Lutuj c wtyk do zapalniczki pami taj, e
w wi kszo ci samochodów ,,+” wyst puje w rodkowej cz ci gniazda, a ,,– ” na
zewn trznej.
ANTENA
Mo esz wybra jedn z wielu anten oraz ró ne sposoby mocowania jej do auta.
Sprzedawca, lub monta ysta powinni pomóc dokona ci wła ciwego wyboru, bior c
pod uwag twoje potrzeby i oczekiwania.
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Trzymaj c wci ni te PTT ( nadawanie) podczas wł czania radia wł czasz/wył czasz
d wi kowe potwierdzenie ko ca transmisji „bip”.
•
•
•
•
•
•
•
•

U YWANIE RADIOTELEFONU
Poł cz wtyk mikrofonu z gniazdem w przednim panelu
Wieszak mikrofonowy mo esz przykr ci do bocznej ciany radia
w przygotowane otwory bli ej przedniego panelu
Sprawd czy antena jest podł czona poprawnie
Sprawd czy pokr tło blokady szumów znajduje si w skrajnym, lewym poło eniu
Wł cz radiotelefon i wyreguluj poziom d wi ku
Wybierz kanał i rodzaj emisji
Chc c nadawa wci nij przycisk w mikrofonie i mów normalnie trzymaj c go 15 cm
od ust
Zwalniaj c przycisk nadawania przechodzisz na odbiór

Pami taj!
Nigdy nie nadawaj bez prawidłowo podł czonej i zestrojonej anteny
Zu yte towary oznaczone tym znakiem mog
stanowi
zagro enie dla rodowiska naturalnego, dlatego
nie nale y ich wyrzuca tylko odda
sprzedawcy, który przeka e je do
przedsi biorstwa zajmuj cego si utylizacja
odpadów.
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Ukształtowanie terenu
Wzniesienia, niecki, budynki, zakłócaj transmisj radiow . Upraszczaj c,
cokolwiek pomi dzy antenami korespondentów obni a skuteczno poł czenia.
Optymalne warunki to płaski i otwarty teren.
Szum
ródłem uporczywego hałasu w gło niku radiotelefonu mo e by instalacja
zapłonowa silnika. W wielu współczesnych samochodach elektryczna pompa
paliwa mo e równie powodowa słyszalne zakłócenia.
Dobr metod redukcji tych niepo danych efektów bywa uziemienie obudowy
radiotelefonu dodatkowym przewodem. Czasami pomaga dopiero uziemienie
dodatkowych elementów samochodu lub stosowanie wielkopojemnych
kondensatorów elektrolitycznych. Po yteczna okazuje si wymiana kabli
wysokiego napi cia z antyzakłóceniowymi nakładkami na wiece zapłonowe.

skrajnym poło eniu, natomiast dla mikrofonów elektretowych najlepiej wybra
rodkowe poło enie pokr tła. Ustawienie wła ciwego poziomu wzmocnienia
mikrofonowego zale y równie od poziomu hałasu w otoczeniu u ytkownika.
Unikaj przemodulowania we wszystkich rodzajach emisji,
a szczególnie w SSB, Pamietaj, e zbyt du y poziom modulacji, nie poprawi
zasi gu, tylko wprowadzi zakłócenia utrudniaj ce zrozumienie twojego
przekazu.
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ON/OFF VOLUME (WŁ CZ/WYŁ CZ GŁO NO )
Pokr tło wł cza/wył cza radiotelefon i reguluje sił głosu
2. GNIAZDO MIKROFONU
3. RF-G
Zewn trzne pokr tło regulacji czuło ci odbiornika. Kiedy wyj tkowo silne
sygnały powoduj niepo dane interferencje, kr c c w lewo mo esz
zmniejszy czuło odbiornika i wyeliminowa kłopotliwe zjawiska. Słuchaj c
odległych, słabych stacji zawsze ustawiaj pokr tło w prawym, skrajnym
poło eniu
4. MIC-G
Wewn trzne pokr tło regulacji czuło ci mikrofonu kontroluje gł boko
modulacji czyli zawarto u ytecznego sygnały w całej transmisji. Mikrofony
dynamiczne wymagaj pełnej czuło ci – pokr tło w prawym,
1.
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7.

8.

Działanie kolejnych przycisków zale y od tego, czy wcisn łe przed ich
u yciem przycisk FUNC (12) czy nie.
NB/1
Przycisk steruje filtrem przeciwzakłóceniowym i zarz dza adresem pami ci 1
razem z przyciskiem M (10)
Bez u ycia FUNC (12):
Przywołuje kanał z pami ci nr 1 po uprzednim przyci ni ciu M (10).
Po wci ni ciu FUNC (12):
Wł cza/wył cza filtr eliminuj cy zakłócenia generowane przez pr dy
impulsowe np. z zapłonu.
Zapami tuje kanał w pami ci 1, po uprzednim naci ni ciu M (10).
LCR/4
Przycisk przywołuj cy ostatnio u ywany kanał i zarz dzaj cy pami ci 4
Bez u ycia FUNC (12):
Przywołuje ostatnio u ywany kanał, nasłuchiwany przez co najmniej 3 sek. lub
ten na którym była ostatnio cho by najkrótsza transmisja.
Przywołuje kanał z pami ci nr 4 po uprzednim przyci ni ciu M (10).
Po wci ni ciu FUNC (12):
Zapami tuje kanał w pami ci 4, po uprzednim naci ni ciu M (10).
CALL/2
Przycisk zarz dzaj cy pami ci nr 2 i zmian wy wietlania numeru kanału na
cz stotliwo w systemie „pi tkowym’
Bez u ycia FUNC (12):
Przywołuje kanał z pami ci nr 2 po uprzednim przyci ni ciu M (10).
Po wci ni ciu FUNC (12):
Zmienia numer kanału na cz stotliwo i odwrotnie
Zapami tuje kanał w pami ci 2, po uprzednim naci ni ciu M (10).
MODE/T-LOW/5
Przycisk zmiany rodzaju modulacji , sterowania filtrem akustycznym
i pami ci nr 5.
Bez u ycia FUNC (12):
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Zmienia rodzaje emisji kolejno AM/FM/USB/LSB.
Przywołuje kanał z pami ci nr 5 po uprzednim przyci ni ciu M (10).
Po wci ni ciu FUNC (12):
Wł cza/wył cza filtr tłumi cy wysokie cz stotliwo ci akustyczne, co pozwala
lepiej zrozumie transmisj o niewielkim odst pie sygnału od poziomu
szumów.
Zapami tuje kanał w pami ci 5, po uprzednim naci ni ciu M (10).
8. SCAN/9
Przycisk skanera i zarz dzania pami ci nr 3.
Bez u ycia FUNC (12):
Wł cza/wył cza skaner czyli poszukiwanie aktywno ci radiowej na
wszystkich kanałach. Po odnalezieniu transmisji skaner zatrzymuje si na
5 sek., po czym wznawia przeszukiwanie pasma. Dla prawidłowego działania
skanera zalecamy wła ciwe ustawienie blokady szumów SQUELCH.
Przywołuje kanał z pami ci nr 3 po uprzednim przyci ni ciu M (10).
Po wci ni ciu FUNC (12):
Zapami tuje kanał w pami ci 3, po uprzednim naci ni ciu M (10).
9. M-LOAD/M-SAVE (PRZYWOŁANIE/ZAPAMI TANIE)
Przycisk steruj cy funkcjami pami ci.
Bez u ycia FUNC (12):
Wci nij przycisk (10) – na wy wietlaczu pojawi si „L” i w ci gu sekundy
jeden z przycisków z numerami pami ci aby przywoła zapami tany kanał.
Po wci ni ciu FUNC (12):
Wci nij przycisk (10) – na wy wietlaczu pojawi si „S” i w ci gu sekundy
jeden z przycisków z numerami pami ci aby zapami ta kanał.
10. CLAR
Pokr tło precyzyjnego dostrajania nadajnika/odbiornika w zakresie ± 1 kHz do
stacji odstrojonych od nominalnych cz stotliwo ci kanałowych, niezb dne w
SSB i przydatne w AM.
11. FUNC
Wci ni cie pokr tła CLAR pozwala uaktywni drug funkcj
w wielofunkcyjnych przyciskach 5-10. Na wy wietlaczu przez
5 sek. pojawia si komunikat FUNC i przez ten czas dost p do funkcji
drugiego planu jest otwarty.
12. CHANNEL (KANAŁ)
Pokr tło wybierania kanałów. Nie działa podczas nadawania.
Kanały mo esz zmienia równie przyciskami UP, DN w mikrofonie.
14. SQ/PWR
Dwa współosiowe pokr tła do regulacji blokady szumów SQUELCH i mocy
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Miejsce mocowana anteny
Poni ej przedstawiamy kilka ogólnych zasad mocowania anten. Pami taj, e to antena,
jej prawidłowe zamocowanie i zestrojenie ma decyduj cy wpływ na zasi g ł czno ci.
1.

Umie anten w najwy szym mo liwym miejscu. Im wy ej wystaje ponad
dach tym lepiej.
2. Montuj anten na rodku wybranej przez ciebie powierzchni.
3. Prowad kabel antenowy z dala od ródeł zakłóce np. systemu zapłonowego,
wska ników, pr dko ciomierza itp.
4. Zapewnij antenie trwały, elektryczny kontakt z metalowymi cz ciami
nadwozia.
5. Uwa aj aby zgnie kabla antenowego.
Najlepszym miejscem mocowania anteny jest rodek dachu. Alternatywnie wybiera
si rynienki, tyln klap , przedni błotnik, lusterko lub
w ostateczno ci zderzak.
Instalacja anteny
Przestrzegaj ci le instrukcji producenta i kieruj si ogólnymi zasadami,
z którymi ju si zapoznałe .
Uwaga! Nigdy nie nadawaj bez podł czonej anteny lub z uszkodzonym kablem
antenowym. Mo e to spowodowa błyskawiczne uszkodzenie ko cowego stopnia
mocy w radiotelefonie.
Antena powinna by umieszczona nie bli ej ni 20cm od kierowy
i pasa erów i maksymalnie oddalona od innych anten ju zainstalowanych
w poje dzie.

Strojenie
Chocia anteny CB s fabrycznie przygotowane do pracy na cz stotliwo ci 27 MHz,
zalecamy precyzyjne zestrojenie anteny po zamontowaniu, aby skutecznie
wykorzysta cały jej potencjał. Strojenie realizuje si przez zmian długo ci
promiennika lub poło enia elementów dopasowuj cych rezonans
elektromagnetyczny. Do pomiarów wykorzystuje si mierniki fali stoj cej SWR,
mierniki nat enia pola albo zaawansowane testery antenowe.
Zasi g ł czno ci
U ytkownik mo e maksymalnie poprawi zasi g ł czno ci prawidłowo montuj c dobr ,
dług , starannie zestrojon anten centralnie w najwy szym punkcie samochodu.
Odległo skutecznej komunikacji zale y jednak równie od wielu czynników
zewn trznych.

4

