
Wprowadzenie 
Gratulujemy zakupu nowoczesnego radiotelefonu CB. Alan 109 to radio 
wyposa�one we wszystkie niezb�dne funkcje, pozwalaj�ce na komfortow� prac� 
w ka�dym samochodzie.   
Twoje CB to tylko jeden z wielu elektronicznych produktów firmowanych 
znakiem Midland Alan. 
Radiotelefon korzysta z nowoczesnych rozwi�za� technicznych. Posiada 
sterowan� mikroprocesorowo p�tl� fazow� PLL odpowiedzialn� za precyzyjny 
wybór cz�stotliwo�ci i stabilno�� parametrów nadawanie/odbiór. 
 
Instalacja radiotelefonu 
 
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.  
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. 
 
Zawarto�� opakowania 

1. radiotelefon 
2. mikrofon ze zintegrowanym kablem spiralnym z wtyczk� 
3. wspornik radiotelefonu ze �rubami mocuj�cymi i wkr�tami 
4. wieszak mikrofonowy 
5. deklaracja zgodno�ci 
6. instrukcja obsługi 

 
Wybór miejsca instalacji 
 
Alan 101 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.    
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Monta� mechaniczny 
 
Po wybraniu najbardziej wygodnego i bezpiecznego miejsca monta�u starannie 
przyłó� wspornik i zaznacz miejsca pod wkr�ty. 
Wywier� otwory wiertłem 1/8 cala i przykr�� starannie wspornik. Uwa�aj, �eby 
nie uszkodzi� przewodów elektrycznych i innych elementów pod przewiercan� 
powierzchni�. 
Umie�� radio pomi�dzy ramionami wspornika i wst�pnie przykr�� boczne �ruby 
mocuj�ce. Ustaw radiotelefon pod najbardziej wygodnym dla ciebie k�tem  
i dokr�� ostatecznie �ruby 
Zamontuj wieszak mikrofony niedaleko radia lub na jego bocznej lewej �ciance. 
 
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 Alana 109  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 rodzajów 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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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.  
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. 
Pogoda. 
Mo�esz spodziewa� si� ograniczenia zasi�gu w trudnych warunkach 
atmosferycznych takich jak burza czy intensywne opady �niegu. Pasmo CB 
jest czułe na stan atmosfery i nawet tak odległe zjawiska jak plamy na sło�cu 
i wiatr słoneczny pogarszaj� warunki transmisji. 
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. 
 
Alan 101 Sterowanie 
 
Wy�wietlacz kanałów     TX    S/RF               CB/PA  Ch9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ON/OFF Volume  Przeł�cznik Blokada  Czuło��       
   Kanałów szumów  odbiornika 
 
 
Elementy sterowania na przednim panelu 
 
ON/OFF/Volume - wł�cza/wył�cza radiotelefon i reguluje sił� głosu  
Blokada szumów - reguluje poziom blokady szumów. Prawidłowe 
ustawienie polega na powolnym przekr�caniu pokr�tła z lewego skrajnego 
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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.  
S/FR – orientacyjny miernik siły sygnału przychodz�cego/wychodz�cego. 
CB/PA –ustawienie przeł�cznika w pozycji PA powoduje, �e radiotelefon 
działa jak wzmacniacz akustyczny, je�eli jest poł�czony z gło�nikiem 
zewn�trznym PA; funkcje radiowe s� nieaktywne. Poło�enie CB przywraca 
działanie radia. 
 
Gniazdo mikrofonu - tu nale�y podł�czy� wtyk mikrofonu. Pami�taj, �e bez 
podł�czonego mikrofonu nie b�dziesz słyszał odbieranych transmisji. 
Przeł�cznik kanałów – obracanie powoduje zmian� kanałów 
Czuło�� odbiornika – obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 
powoduje obni�anie czuło�ci odbiornika. Słyszysz wtedy tylko silniejsze 
sygnały. 
Wy�wietlacz kanałów – pokazuje numer aktualnie u�ywanego kanału. 
TX – dioda sygnalizuj�ca nadawanie 
PTT – przycisk nadawanie/odbiór. Wci�nij i trzymaj podczas nadawania. 
Zwolniony przeł�cza radio na odbiór. 
 
 
 
  PTT 
 
  
      
 
Panel Tylny 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gniazdo antenowe 
EXT SP gniazdo gło�nika zewn�trznego – je�eli słyszalno�� jest 
niezadowalaj�ca mo�na podł�czy� zewn�trzny gło�nik o impedancji 8 	. 
Wsuni�cie wtyku powoduje automatyczne odł�czenie wbudowanego, 
wewn�trznego gło�nika. 
 

PA gniazdo - umo�liwia podł�czenie zewn�trznego gło�nika-tuby 
i wykorzystanie radiotelefonu jako wzmacniacza audio. Optymalne 
parametry tuby to 8 	 / 5W. 
Kabel zasilaj�cy DC 13,8V - do podł�czenia �ródła pr�du stałego o napi�ciu 
13,8 V lini� z bezpiecznikiem 2A. 
 
 
 
Obsługa radiotelefonu 
 
Po zapoznaniu si� z elementami steruj�cymi prac� radiotelefonu  
i zako�czeniu instalacji mo�esz przyst�pi� do nawi�zania pierwszych 
ł�czno�ci. 

1. Przekr�� pokr�tło ON/OFF/Volume zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i pokonuj�c lekki opór wł�cz urz�dzenie. 

2. Otwórz blokad� szumów ustawiaj�c pokr�tło blokady w skrajnym, 
lewym poło�eniu. 

3. Ustaw najodpowiedniejszy dla ciebie poziom gło�no�ci pokr�tłem 
ON/OFF/Volume. 

4. Obracaj pokr�tło blokady do momentu znikni�cia szumów tła. 
5. Wybierz przeł�cznikiem odpowiedni kanał. 
6. Chc�c nadawa� wci�nij i trzymaj przycisk PTT oraz mów  

normalnym głosem w stron� mikrofonu, trzymaj�c go 5-10 cm od 
ust. Podczas transmisji dioda TX �wieci si� na czerwono.  

7. Zwolnienie przycisku PTT przeł�cza radio w tryb odbioru . 
              

Pami�taj. 
Zanim rozpoczniesz nadawanie posłuchaj przez chwil�, czy wybrany kanał 
nie jest aktualnie u�ywany . 
Zabronione s� wszelkie nieautoryzowane modyfikacje radiotelefonu. Oprócz 
ryzyka zniszczenia urz�dzenia, niewa�na staje si� deklaracja zgodno�ci  

z wymaganiami zasadniczymi i oznaczenie   
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DANE TECHNICZNE 
OGÓLNE 
Zakres cz�stotliwo�ci   26.960 – 27.400 MHz 
Ilo�� kanałów    40 AM 
Typ modulacji    AM 
Kontrola cz�stotliwo�ci   P�tla fazowa PLL 
Temperatura pracy   -10/+55 °C 
Zasilanie    13,2 V pr�d stały 
Wymiary zewn�trzne   122x165x38 mm  
Waga     1kg 
ODBIORNIK 
System odbioru superheterodyna z podwójn� 

przemian� cz�stotliwo�ci  
Cz�stotliwo�ci po�rednie   10.695 MHz i 455 kHz 
Czuło��      0,7 µV przy 10dB SINAD  
Moc wyj�ciowa audio   3,0 W, 8 Ω 
 
NADAJNIK 
Moc wyj�ciowa    4 W 
Mudulacja    AM:  85% do 95% 
Impedancja wyj�ciowa   50 Ω 
Tłumienie    >60dB 
 
Producent zastrzega mo�liwo�� zmian 

© 
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Ograniczenia mo�liwo�ci korzystania z radiotelefonów CB w Europie 
 

PA�STWO OGRANICZENIA USTAWIENIA 
Austria Zabronione  
Belgia 40Ch-4W FM wymagane zezwolenie 

40Ch-1W AM wymagane zezwolenie 
EU F EC 
EU F 

Dania 40Ch-4W FM bez zezwole� EC      
Finlandia 40Ch-4W FM bez zezwole� 

40Ch-1W AM bez zezwole� 
EU F EC 
EU F 

Francja 40Ch-4W FM bez zezwole� 
40Ch-1W AM bez zezwole� 

EU F EC 
EU F 

Niemcy 80Ch-4W FM bez zezwole� (ograniczenia dla stacji bazowych w 
terenach przygranicznych na kanałach 41-80) 
12Ch-1W AM bez zezwole� 
40Ch-1W AM bez zezwole� (dopuszczone kanały 4-15) 
40Ch-4W FM bez zezwole� 
12Ch-1W AM bez zezwole� 

D 
 
D 
EU 
D2 EC 
D2 

Grecja 40Ch-4W FM bez zezwole� 
40Ch-4W AM bez zezwole� 

EU F EC 
EU 

Hiszpania 40Ch-4W FM wymagane zezwolenie 
40Ch-4W AM wymagane zezwolenie 

E EU F EC 
E EU F  

Holandia 40Ch-4W FM bez zezwole� 
40Ch-1W AM bez zezwole� 

EU F EC 
EU 

Irlandia 40Ch-4W FM bez zezwole� 
40Ch-4W AM bez zezwole� 

E EU F I EC 
E EU F I  

Luksemburg 40Ch-4W FM bez zezwole�. Wył�czone cz�stotliwo�ci: 26.985, 
27.045, 27.095, 27.145, 27.195 MHz  

EC 

Norwegia 40Ch-4W FM bez zezwole� EC 
Polska 40Ch-4W FM bez zezwole� 

40Ch-4W AM bez zezwole� 
PL 

Portugalia 40Ch-4W FM bez zezwole� 
40Ch-1W AM bez zezwole� 

EU F EC 
EU F 

Szwecja 40Ch-4W FM bez zezwole� 
40Ch-1W wymagane zezwolenie 

EU F EC 
EU F 

Szwajcaria 40Ch-4W FM wymagane zezwolenie 
40Ch-1W AM wymagane zezwolenie 

EU F EC 
EU F 

Wielka 
Brytania 

40Ch-4W FM wymagane zezwolenie 
 

UK EC 

Włochy 40Ch-4W FM wymagane zgłoszenie ministerialne 
40Ch-1W AM wymagane zgłoszenie ministerialne 
34Ch 4W FM/1W AM (z wył�czeniem 24-34 dla AM) wymagana 
ogólna autoryzacja 

E EU F I EC 
E EU F I  
I2 
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 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. 

 


