
  

  

    



Kézi CB adó-vevő 
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 üres csomag 8 darab AA típusú, tölthető akkumulátorhoz töltőcsatlakozóval ellátott penlight AA akkumulátorhoz 

 autóadapter SO 239 külső antennacsatlakozóval 

 karcálló tok 
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 övcsipesz 

 csuklópánt 

 



A kezelőszervek funkciója és elhelyezkedése 

 

1. Antennacsatlakozó: csatlakoztassa ebbe a csatlakozóba a rádióhoz mellékelt antennát. Lehetőség van külső 

járműantennák használatára a jobb teljesítmény elérése érdekében. 

2. Squelch gomb : lehetővé teszi a háttérzajok kiküszöbölését az rx-ben és a DS üzemmódban (Digital Squelch) való 

működést. 

 

3. Be/Ki Hangerőszabályzó. 

Kikapcsolt állapotban az adóvevő ki van kapcsolva. A készülék bekapcsolásához forgassa el ezt a kapcsolót az óramutató 

járásával megegyező irányba. A hangszint beállításához fordítsa a gombot még egy kicsit az óramutató járásával 

megegyező irányba, amíg kényelmes vételt nem kap. 

4. MIC-csatlakozó: csatlakoztassa a hangszóró mikrofonját a dugóba illesztve. 

5. Külső hangszórócsatlakozó: csatlakoztassa a hangszóró mikrofonját a dugóba dugva. 



6. Övkapocs 

7  Többfunkciós háttérvilágítású kijelző. 

 

 

 

 

 

 

Ez a folyadékkristályos kijelző a működési mód megjelenítésére lett kivetítve: 

a. EMG funkció aktiválva 

b. Kiválasztott csatornaszám (1-től 40-ig  ) 

c. Lock: billentyűzetzár funkció aktiválva 

d. BATT: lemerült akkumulátorok kijelzője 

e. AM/FM: mutatja az emissziós üzemmódot és a zajszűrő aktiválását (a  ebben az esetben a jelzés villogni fog) 

f. SC: SCAN funkció aktiválva 

g. DW: DUAL WATCH funkció 

h. P. S. : Mentés funkció aktiválva 

i. LOW funkció aktiválva 

j. A fogadott jel erőssége és az adójel teljesítménye 

k. RX/TX: TX=átviteli üzemmód; RX=fogadási üzemmód 

l. Kiválasztott frekvenciasáv 



8. EMG gomb: vészhelyzeti csatorna. A gomb megnyomásával a készülék automatikusan a 9-es csatornára (vészhelyzeti 

csatorna) ugrik. A kijelzőn EMG jelenik meg. A csatornát nem lehet véletlenül megváltoztatni. A funkció 

megszüntetéséhez nyomja meg újra a gombot. 

9. A/F-LCR gomb: AM- vagy FM-mód kiválasztásához; a kiválasztott moduláció megjelenik a kijelzőn. Ha csak FM 

üzemmódban működő frekvenciasávot választ, az A/F-LCR gomb aktiválja az LCR funkciót (Last Channel Recall). 

10. Mikrofon: adás közben normál hangon beszéljen a mikrofonba. 

11. H/L gomb: a kimeneti teljesítményszint kiválasztása az adás során.Amikor a készülék be van kapcsolva, mindig nagy 

teljesítményen (4W) sugároz. Ha megnyomja ezt a gombot, a készülék kis teljesítményen (1W) fog sugározni. A kijelzőn a 

"LOW" felirat jelenik meg. A H/L gomb ismételt megnyomásával visszatérhet a "HIGH" teljesítményszintre. 

12. LOCK gomb: lehetővé teszi a billentyűzet zárolását, így elkerülhető a billentyűk véletlen használata. 

 

13. Q.UP - Q.DOWN gombok: 10 csatornával felfelé (Q.UP) vagy 10 csatornával lefelé (Q.DOWN) történő ugrás. 

14. Hangszóró 

15. Dual Watch: ez a funkció lehetővé teszi a szintetizálást egyszerre két különböző csatornán. Ennek a funkciónak 

köszönhetően egy második csatornát is figyelhet. Amikor a második csatornán jel érkezik, az első csatornán folyó 

beszélgetés automatikusan megszakad, és a vevő a második csatornára kapcsol. A megfigyelés 4 másodperccel a jel vége 

után újraindul. 

A funkció aktiválásához a következőképpen járjon el: 

- Válassza ki a kívánt csatornát a csatornaválasztóval 

- Nyomja meg a DW gombot 

- Válassza ki a második csatornát 

- Nyomja meg újra a DW gombot 

- A funkció törléséhez nyomja meg ismét a DW gombot vagy a PTT gombot. 

16. SCAN /Noise Blanker gomb: ezzel a vezérlővel automatikusan kereshet egy foglalt csatornát. 

- Forgassa a squelch-et az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a háttérzaj már nem hallható; vagy forgassa a 

gombot teljesen az óramutató járásával ellentétesen a digitális squelch használatához.- Nyomja meg a ''SCAN'' 

gombot: az adó-vevő automatikusan pásztázza az összes csatornát, amíg vivőjelet nem kap. 

- Amikor megtalálja a vivőt, leáll, és néhány másodperccel a csatornán történő kommunikáció befejezése után 

újraindul. 

- Amikor a rádió adás közben van, a keresési funkció ki van kapcsolva. 

- Tartsa lenyomva a SCAN gombot 2 másodpercig a zajszűrő szűrő aktiválásához; a kijelzőn villogni fog az "AM" vagy az 

"FM". 



17. gomb: kijelző világítás (ideiglenes).Ez a funkció lehetővé teszi a sötétben való működést. A gomb megnyomásával a 

kijelző 5 másodpercre világít. 

18. Beszélgetés gomb (PTT): Nyomása aktiválja az adást. Ha elengedjük, a vevő aktiválódik. 

19. Elemtartály: 6 db alkáli elem vagy 8 db újratölthető Ni-Mh elem behelyezése. 

20. Lyuk a csuklószíj számára 

21. Channel UP: a következő csatornára való ugráshoz. Ezt a gombot lenyomva tartva az "automatikus ismétlés" funkciót 

kapja meg. 

22. Csatorna LE: az előző csatornára való ugráshoz. Ha ezt a gombot lenyomva tartja, az "automatikus ismétlés" funkciót 

kapja meg. 

23. Az akkumulátorcsomag érintkezése: emelje fel a gombot, és vegye ki az elemeket (lásd a rajzot). 

24. Kiegészítő antennaérintkező: a járműadapterhez való csatlakozáshoz. 

 

Az akkumulátortartó tok beszerelése/eltávolítása 
Az Alan 42 DS lúgos és Ni-Mh akkumulátorokkal egyaránt működik. Ezért 2 féle elemtartó tokot szállítunk: üres elemtartó 

tokot 8 darab AA típusú akkumulátorhoz, töltőcsatlakozóval és egy üres elemtartó tokot 6 darab AA típusú alkáli elemhez. 

Az akkumulátorfoglalat eltávolításához emelje fel az oldalsó kioldót, és 

csúsztassa le az akkumulátorfoglalatot. Tegye be az elemeket. Az elemtartó 

tok kicseréléséhez csúsztassa vissza az adó-vevő hátoldalán lévő kettős 

sínrendszerre. 

 

Az akkumulátorok újratöltése 
Az akkumulátor újratöltése csak a NiMH újratölthető akkumulátor tok használatával lehetséges. 

Ne próbálja feltölteni az alkáli elemeket vagy nem újratölthető elemeket. Ügyeljen arra, hogy a rádió töltésekor csak 

újratölthető NI-MH elemeket tartalmazzon az elemtartó rekesz!  Használjon olyan aljzatot, amely készen áll az AC/DC adapter 



számára; Csatlakoztassa a fali adapter aljzatát egy hálózati aljzathoz, és illessze a fali adapter csatlakozóját az 

akkumulátortartó töltőcsatlakozójába. 

A töltés befejeztével húzza ki a fali adapter aljzatát a hálózatból. A maximális teljesítmény és kapacitás elérése érdekében a 

rádió első használatakor erősen ajánlott az akkumulátorokat 2-3 alkalommal teljesen lemeríteni/tölteni. 

Figyelmeztetések 
!  A mellékelt fali töltő a "standard töltési" módszert használja. Ez egy olyan módszer, ahol a töltési áram a kapacitás kb. 

10%-a. Ezt a módszert használva a töltők nem kapcsolják le automatikusan a töltést, amikor az akkumulátorok teljesen 

feltöltődnek. 

!  Kerülje, hogy a rádiót állandóan a fali töltőhöz csatlakoztatva tartsa, ha nincs rá szüksége. 

 

!  A töltő csak NiMH újratölthető akkumulátorokhoz készült, és nem használható hagyományos alkáli vagy más nem 

tölthető akkumulátorokhoz. Az ilyen típusú akkumulátorok feltöltésével való próbálkozás kockázatos lehet. Az ilyen 

akkumulátorok szivároghatnak, felrobbanhatnak vagy akár meg is éghetnek, és kárt vagy személyi sérülést 

okozhatnak! 

!  Kérjük, csak a mellékelt fali töltő típusát használja, és ne használjon más töltőt. 

!  Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 

!  Az alkalmazott hálózati dugónak könnyen kezelhetőnek kell maradnia. 

Az Alan 42 DS működtetése 
1. Helyezze be az antennát az antennacsatlakozóba. 

2. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, ügyelve a polaritásra. 

3. A készülék bekapcsolásához forgassa el az ON/OFF hangerőszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa 

be a hangerőt normál hallgatási szintre. 

4. Állítsa be a SQUELCH szabályozót 

5. Válassza ki a kívánt csatornát a FEL/LE vagy a QUICK UP/QUICK/DOWN gombokkal. 

Megjegyzés: ha a csatorna nem változik,ellenőrizze, hogy az EMG vagy a LOCK gombot nem nyomta meg. Ebben az esetben 

nyomja meg az EMG vagy a LOCK gombot a funkció kikapcsolásához. 

Ami a többi funkciót illeti, lásd a korábbi utasításokat. 

Adás: nyomja meg és tartsa lenyomva a PTT gombot, majd beszéljen a mikrofonba. 

Vételhez: egyszerűen engedje fel a PTT gombot. 

VIGYÁZAT: NE TEGYE KI A KIJELZŐT SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETNEK. 

Frekvenciasáv kiválasztása 
A frekvenciasávokat az adott országnak megfelelően kell kiválasztani, ahol a készüléket üzemelteti. 



Eljárás: 

1. Kapcsolja ki a készüléket. 

2. Kapcsolja be, miközben megnyomja az "A/F-LCR" és az "SC" gombokat. 

3. A rádió bal oldalán található ▲ és ▼ gombok megnyomásával válassza ki a kívánt frekvenciasávot (lásd a táblázatot). 

4. A kiválasztás rögzítéséhez nyomja meg az "A/F-LCR" gombot. 

MEGJEGYZÉS1 : Ha olyan frekvenciasávot választ ki, amely csak FM üzemmódban működik, az "A/FLCR" vezérlővel aktiválja 

az LCR funkciót (Last Channel Recall). 

MEGJEGYZÉS2 : Az Egyesült Királyság frekvenciasávjában az "AM/FM" gomb 2 másodpercig történő megnyomásával 

közvetlenül kiválaszthatja az I (Olaszország) sávot. 

Frekvencia sáv diagram 

Megjelenített 

számjegyek 

Ország 

I Olaszország 40 CH AM/FM 4Watt 

I2 Olaszország 34 CH AM/FM 4Watt 

D4 Németország 80 CH FM 4Watt / 40 CH AM 4 Watt 

 

EU Európa 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt 

EK CEPT 40 CH FM 4Watt 

E Spanyolország 40 CH AM/FM 4Watt 

F Franciaország 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt 

PL Lengyelország 40 CH AM/FM 4Watt 

UK Anglia 40 CH FM 4Watt Angol frekvenciák + I 

(Olaszország) 40 CH AM/FM 4Watt 

FIGYELEM! 

Az egész Európában engedélyezett frekvenciasáv 40CH FM 4W (EC) - Lásd a "Használati korlátozások" táblázatot. 

Műszaki specifikációk 
Csatornák:   40 FM (lásd a frekvenciasáv táblázatot) 

Frekvenciatartomány*:  26,565 - 27,99125 MHz 

Működési mód:  F3E (FM), A3E (AM). 

Antennaimpedancia:   50 Ohm. 



Hangszóró:   8 Ohm 0,5W. 

Mikrofon:    kondenzátor típus 

Tápellátás:   min 7,2Vdc; max 13,8Vdc; nom 12,6Vdc 

Méretek:    30x70x140 mm. 

Súly:    220 gr. (elemek nélkül). 

VEVŐ 

Érzékenység 10dB S/N mellett:  0,5µV (AM), 0,25µV (FM) 

Szelektivitás:   több mint 60dB 

Squelch tartomány:   0.25V-500µV 

Hangkimeneti teljesítmény:  0,5W 8 ohm (10% torzítás) 

Torzítás 1000 µV-nál:   3% 

Hangfrekvenciás válasz: 400-2400 Hz 

Közepes frekvencia:  I° 10,695 MHz 

   II° 455 KHz 

Hibás válasz:  több mint 60 dB 

Áramfelvétel készenléti állapotban 100 mA, ha a takarékos üzemmód ki van kapcsolva. 

45 mA, ha a takarékos üzemmód be van kapcsolva. 

TRANSMITTER 

RF kimeneti teljesítmény: kikapcsolási ciklus 10% 4W AM/FM 

Frekvenciatűrés:  0.005% 

Harmonikus elnyomás: több mint 70 dB 

Áramelvezetés:  900 mA 

Moduláció:  AM 90% (± 5%) 

FM dev. 2.0KHz 

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 

FIGYELMEZTETÉS: Az adó-vevő hálózatról való leválasztásához közvetlenül csatlakoztatható AC/DC tápegységet kell használni; az asztali töltőt a 

készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetővé kell tenni. 

 

Importőr:  

DND Telecom Center Kft.  

1089 Budapest, Elnök utca 1.  

www.dnd.hu  

Tel.: +36-1-459-8050 

http://www.dnd.hu/

