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MAXON CM10 CB rádió használati utasítás  
 

 
 
1. AM / FM választó  
Ez a gomb 0, hogy kiválassza az AM vagy FM üzemmódot (RX és TX). Az AM / FM üzemmód 
kiválasztása csak úgy lehetséges, ha engedélyezve van a programozott frekvenciasávban. 
2. CH9/19 választó  
Ez a kapcsoló gyors hozzáférést biztosít a két előre beprogramozott segélyhívó csatornához (CH9 és 
CH19). Minden alkalommal, amikor ezt a gombot megnyomjuk, a rádió átvált a 9-es, majd a 19-es 
csatornára, majd újra a normál üzemi csatorára. Amikor az egyik sürgősségi csatorna van kiválasztva, 
az EMG felirat jelenik meg a LED kijelző. A sürgősségi csatornák gyárilag előre programozottak. 
3. TX mutató  
Ez a piros LED jelzés világít, amikor a rádió adásra kapcsol. 
4. FM mutató  
Ez a zöld LED világít, amikor a rádió FM üzemmódban van. 
5. LED-es kijelz ő 
A nagy kétszámjegyű LED kijelző mutatja a csatornát, és a programozott frekvenciasáv kódot. 
6. ▼ DN (Down/Le) gomb  
Ez a gomb lehetővé teszi a csatornák léptetését lefelé. Nyomvatatásával engedélyezni tudjuk  a gyors 
csatorna beállítási módot. 
7. ▲ UP (Up/Fel) gomb  
Ez a gomb lehetővé teszi a csatornák léptetését  felfelé. Nyomvatatásával engedélyezni tudjuk  a 
gyors csatorna beállítási módot. 
8. Zajzár vezérlés  
A zajzár vezérlés lehetővé teszi a kezelőnek, hogy elhallgattassa a rádiót, blokkolja a háttérzajokat, ha 
nincs hasznos bejövő jel. Fordítsa el a gombot az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg a 
háttérzaj el nem megszűnik. Kapcsolja ki a zajzárat, ha gyenge adást akar hallgatni. Ha ez a kapcsoló 
ki van kapcsolva az automatikus zajzár aktiválódik. 
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9. ON/OFF, hanger ő szabályzó  
Használja ezt a gombot arra, hogy ki-, be kapcsolja a rádiót ON és OFF, valamint a hallgató 
hangerejét állíthatja be vele.  
10. Mikrofon csatlakozó  
Dugja be a mikrofont csatlakozóját és tekerje rá a zárógyűrűt. 
 

 
11. EXT (küls ő) hangszóró (Jack dugó)  
Ez a jack csatlakozó egy (külön megvásárolható) külső hangszóró csatlakoztatását teszi lehetővé. 
12. ANTENNA csatlakozó                                                                     

 
 
 
 
 
13. 13.2VDC TÁPKÁBEL 
14. PTT (Push-to-Talk) gomb  
Tartsuk nyomva a PTT gombot 
adásindításához, és engedjük 
el, hogy visszatérjen a készülék 
a vételi módba. 
15. MIKROFON kábel  
Egy 4-tűs mikrofon 
csatlakozóban végződő kábel, 
ez köti össze a kézibeszélőt a 
rádióval. 
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Működési teszt  
Miután rádiónkat már csatlakoztattuk a jármű elektromos ellátásához és az antennához, a megfelelő 
működést le lehet ellenőrizni. Alábbiak szerint járjon el: 
1) Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel helyesen van csatlakoztatva. 
2) Ellenőrizze, hogy az RF antenna koaxiális kábel megfelelően van csatlakoztatva. 
3) Csatlakoztassa a mikrofont a rádióhoz. 
4) Forgassa a zajzár gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. 
5) Kapcsolja be a rádiót, állítsa be a megfelelő hangerőt. 
6) Válassza ki a kívánt csatornát, használja a csatornaváltó gombok. 
7) Forgassa el a zajzár gombot az óramutató járásának megfelelően, hogy csökkentse a háttérzajt. 
8) Nyomja meg a PTT gombot, hogy adást indítson, majd engedje el, hogy fogadhasson. 
Ha ez ellenőrzés sikeres, az adó-vevő helyesen fog működni. 
 
Frekvenciasáv táblázat  
A CM10 adó-vevő tartalmaz egy fejlett multi-standard programozható áramkört, amely lehetővé teszi a 
programozást különböző frekvenciasávokban, összhangban az adott ország szabályozásával.  
8 programozható frekvenciasáv hozzáférhető: 
 

Oszág kód: Ország: Specifikáció: 
1 Olasz / Spanyol 40cs. AM / FM 4W 
2 Olasz 36cs. AM / FM 4W 
3 Német 80cs. FM 4W - 12cs. AM 1W 
4 Német 40cs. FM 4W - 12cs. AM 1W 
5 EU / Francia 40cs. FM 4W - 40cs. AM 1W 
6 CEPT 40cs. FM 4W 

7 UK 
40cs. FM 4W UK frekvenciák - 40cs. FM 4W CEPT 
frekvenciák 

8 Lengyel 40cs. AM / FM 4W Lengyel frekvenciák 
 
 
Frekvenciasáv kiválasztása / programozás  
Ezt a kétirányú CB-rádiót programozni kell, és kizárólag az országban megengedett frekvenciasávban 
használják a terméket. Amikor a rádió be van kapcsolva, a jelenleg programozott frekvenciasáv kód 
jelenik meg (villogó) körülbelül 3 másodpercig. Ha a program egy másik frekvenciasávban van, az 
alábbiak szerint járjon: 
1) Kapcsolja ki a rádiót. 
2) Nyomja meg és tartsuk lenyomva az UP gombot, közben kapcsolja be a rádiót használja az 
ON/OFF hangerő gomb. 
3) A jelenlegi frekvenciasáv kód villog a kijelzőn. 
4) Most válasszuk ki a kívánt új frekvenciasáv kódot a UP vagy DN gombokat használva. 
5) Nyomja meg és tartsuk lenyomva a DN gombot és tárolja az új kiválasztott frekvenciasáv kódot. 
 
Alaphelyzetbe állítás (Reset)  
Az eredeti gyári beállításokat a következő képen lehet visszaállítani:  
1) Kapcsolja ki a rádiót. 
2) Nyomja meg és tartsuk lenyomva a DN gombot, majd kapcsolja be a rádiót. 
3) A CE frekvenciasáv-kód (kód: 06) villog a kijelzőn 3 másodpercig. 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

 
Mi, a DND Telecom Center Kft.,  mint importőr 
(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg. 01-09-661564 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük,  hogy az alábbi termék 
 
Maxon CM10 CB  rádióberendezés megfelel a nemzetközi szabványnak, és teljesít 
minden kötelező műszaki előírást a termékre nézve, beleértve az Európai Tanács 
irányelveit, az európai szabványokat és a nemzeti frekvencia normatívákat. 
 
R&TT direktiva 1999/5/EC 
 

- EN 300 135-2 
- EN 300 433-2 
- EN 301 489-1  
- EN 301 489-13  
- EN 69050-1  

 
 

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.              0678 
 
 
A terméket a következő országokban lehet használni: 
Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, 
Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, 
Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Anglia 
 
 
A készüléken minden alapvető vizsgálatot elvégeztek. 
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe: 
 
Maxon CIC Europe Ltd. 
Maxon House, Cleveland Road 
Hemel Hempstead, Herts. HP2 7EY 
United Kingdom 
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A CB rádiókat egyes országokban csak a kiválasztott csatornaprogram szerint lehet 
használni. Egyedi engedélyt kell kérni a CH, E, FL, I lakosoknak, míg az átutazók a 
saját rádiójukat a helyi szabályoktól függően használhatják. A többi EU-s országban 
(és ahol a R&TTE irányelvet alkalmazzák) a rádió használat nincs engedélyhez 
kötve, szabadon használható mindenki számára. Elképzelhető, hogy a rádió 
használatot (4 Watt AM/ 12 W SSB) szabályokhoz kötik néhány országban, ahol az 
SSB vagy az új ECC irányelv még nem elfogadott. 
További kiegészítő tartozékok (pl.: rádió modemek MIC csatlakozónk keresztül) FM 
módban használhatóak, és egyedi csatornákra korlátozódnak a nemzeti frekvencia 
kijelölésektől függően. 
 
Budapest, 2013. április 22. 
 
 
 

                                                                      
                             ………………………………… 

                           Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató 
 
 


