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     INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELFONU INTEK M110 PLUS 
 

 
 
Wielosystemowy 8-bandowy radiotelefon CB 27 MHz AM/FM 
                 
                                  INTEK M110 PLUS  
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                      DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
                     (Deklaracja Zgodności Producenta - tłumaczenie) 
 
Deklarujemy, że produkt : 
 
Radiotelefon: INTEK mod. M- 110 PLUS 
 
    Spełnia techniczne parametry zgodnie z Dyrektywami EC: 73/23/EEC,  
89/336/EEC i 99/5/EC oraz spełnia zasadnicze wymagania norm: 
EN 300 135-2, EN 300 433, EN 60065, EN 301 489-1, EN 301 489-13 
 
    Rodzaj produktu: radiotelefon  CB 27Mhz  
 
    Jednostka notyfikowana wykonująca powyższe badania: 
    EMCCert  Dr. Rasek  - numer identyfikacyjny : 0678 Germany  
    91320 Ebermannstadt,  Boelwiese 5, +49 9194-9016 
 
    Producent:  INTEK S.R.L., Via G.Marconi 16, 20090 SEGRATE Milano 
                         ITALY, tel: +39 02 26950451 / fax: +39 02 26952185 
                         E-mail: intek.com@intek-com.it 
    Kontakt:      Armando Zanni, tel +39 02 26950451 
                         Fax: +3902/26952185    E-mail: intek.com@intek-com.it    
 
    Deklarację podpisano: Segrate (MI) dnia 06/09/2005 przez : 
    Generalny Dyrektor: Vittorio Zanetti 
 
 
 

          0678  
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                                           DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

       
 
 
                                                                  Uwaga !  
 
Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed przystąpieniem do korzystania z 
radiotelefonu. Umożliwi to używanie radiotelefonu zgodnie ze szczegółowymi normami i 
wymaganiami danego Państwa Unii Europejskiej. 
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                                                                 Uwaga ! 
Przed użyciem radiotelefonu należy zapoznać się z polskimi normami, aby radiotelefon został 
właściwie zaprogramowany tzn. należy go ustawić w pozycji  PL(08)–40 kanałów AM/FM z 
mocą 4W, lub zgodnie z normami kraju, w którym radiotelefon jest używany. Fabrycznie 
sprzęt jest ustawiony zgodnie z normą europejską CE (CEPT 40 kanałów 4W, FM)  
 
Gratulujemy ! 
 
Nabycia wysokiej jakości produktu firmy INTEK. Radiotelefon zawiera bardzo zaawansowane 
funkcje i nowe elektroniczne systemy, dlatego koniecznie zalecamy przeczytanie instrukcji 
przed użyciem radiotelefonu. Następnie używanie radiotelefonu nie będzie sprawiało 
trudności przez szereg lat. Firma INTEK jest zainteresowana dostarczaniem na rynek 
najwyższej jakości sprzętu radiotelekomunikacyjnego z uwzględnieniem bieżących potrzeb 
odbiorców i najnowszych rozwiązań elektronicznych. Obecnie radiotelefony CB INTEK są 
technologiczną nowością na rynku w zastosowaniu najnowszych systemów modulacji 
wziętych z profesjonalnych urządzeń nadawczych przeznaczonych do specjalnego użytku. Te 
specjalne technologie zostały obecnie przeznaczone dla każdego użytkownika CB.   
Ponadto wszystkie radiotelefony CB z serii PLUS M110, M790, M490 są programowane 
zgodnie z wymaganiami i normami danego kraju europejskiego. Fabrycznie każdy 
radiotelefon jest ustawiony zgodnie z normą europejską CE (CEPT 40 kanałów 4W, FM).  
 
Zawartość opakowania :  
 
Proszę sprawdzić po rozpakowaniu czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:  
 
- Radiotelefon 
- Kabel zasilający (DC) z bezpiecznikiem,  
- Mikrofon pojemnościowy,  
- Uchwyt montażowy do samochodu 
- Akcesoria montażowe do uchwytu,  
- Uchwyt mikrofonowy, 
- Instrukcja Obsługi 
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                            Przyciski i gałki, ustawienie radia do pracy 
 
 
Panel przedni 
 
 
 

 
 
1. Przełącznik AM/FM.  
Ten przycisk pozwala na wprowadzenie do pracy modulacji AM lub FM. Wprowadzanie AM lub FM jest 
możliwe dla Tx i Rx wyłącznie wtedy, gdy jest dopuszczalne w ramach zaprogramowanego pasma. 
 
Dodatkowo służy do ustawienia Bandu UK lub CE. 
Jeśli wprowadzimy ustawienia kodu dla UK to przełącznik musi być w położeniu AM gdy dla CE to FM.  
 
2. Kanał 9 lub Kanał ratunkowy 19 
Jest to przełącznik używany również do szybkiego wprowadzania kanału ratunkowego 19 lub 9. W pozycji  
środkowej działają kanały ustawione na wyświetlaczu.   
 
3. Wskaźnik TX.  
Ta lampka świeci się na czerwono gdy radio nadaje.      
 
4. Wskaźnik RX.  
Ta lampka świeci się na zielono gdy radio odbiera sygnały. 
 
5. Wyświetlacz LED.  
Dużego rozmiaru dwie cyfry pokazują numer kanału lub kod zakresu częstotliwości ustawianej do pracy w 
danym kraju. 
 
6. Przycisk DN.  
Ten przycisk pozwala na przełączenie kanału pracy w dół. Poprzez dłuższe przytrzymanie jest możliwe 
szybkie „przewijanie” kanałów pracy w dół. 
 
7. Przycisk UP.  
Ten przycisk pozwala na przełączenie kanału pracy w górę. Poprzez dłuższe przytrzymanie jest możliwe 
szybkie „przewijanie” kanałów pracy w górę. 
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                            Przyciski i gałki, ustawienie radia do pracy 
 
8. Gałka SQL (blokada szumów).   
Regulacja SQUELCH’a pozwala na wyciszenie odbiornika przez odcięcie zakłóceń tła. Gałkę SQULECH 
należy przekręcić w prawo, aż do zaniknięcia zakłóceń. Aby odsłuchać słabe sygnały należy przekręcić 
gałkę w lewo (otworzyć blokadę szumów) w celu odsłuchiwania bardzo słabych sygnałów. 
 
9. Gałka OFF/VOL (OFF / Volume)  
Jest to gałka służąca do włączania i wyłączania radiotelefonu (On / OFF) i regulacji głośności. Sugeruje 
się, aby pod nieobecność sygnału otworzyć SQUELCH’a i ustawić głośność na żądanym poziomie, gdy 
słyszalne są zakłócenia.  
 
10. Gniazdo mikrofonowe 
Dołączony w wyposażeniu mikrofon należy przyłączyć do tego gniazda i umocować dokręcając metalową 
obrączkę znajdującą się na wtyku. 
 
 
Panel tylny 
 
 

 
 
 
 
11. Gniazdo zewnętrznego głośnika EXT (External Speaker) Jack 
Gniazdo do przyłączenia zewnętrznego, opcjonalnego głośnika  
 
 
12. Gniazdo antenowe  
Gniazdo antenowe. Zobacz do sekcji: INSTALACJA ANTENY. 
 
13. Kabel zasilający 13.2VDC 
Wejście kabla zasilającego 13.2 VDC 
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                            Przyciski i gałki, ustawienie radia do pracy 
 
Mikrofon 
 

 
 
 
14. Przycisk PTT (Push-to-Talk)  
Włącznik nadawania. Naciskając ten przycisk PTT radio nadaje po zwolnieniu przycisku odbiera. 
 
 
15. Wtyk mikrofonu 
4-pin wtyk mikrofonowy z pierścieniem blokującym. Wtyk należy włączyć do gniazda znajdującego się na 
płycie czołowej radiotelefonu (10) i dokręcić nakrętką.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    UWAGA ! 
 
                                     Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia.  
Wewnętrzne modyfikacje czy regulacja może spowodować zniszczenie radiotelefonu. 
Modyfikacja technicznych parametrów może spowodować zniszczenie radiotelefonu i utratę 
gwarancji. Jeśli konieczna jest naprawa lub serwis należy zgłosić się do wyspecjalizowanego 
warsztatu.  
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                                             Instalacja radiotelefonu 
Instalacja. 
 
Przed przystąpieniem do instalacji radia CB, należy wybrać najwygodniejsze położenie. Jest to ważne ze 
względu na to, aby był łatwy dostęp i wygoda działania nie kolidująca z prowadzeniem pojazdu. Do 
zainstalowania urządzenia należy wykorzystać załączony w wyposażeniu uchwyt wraz z dodatkowym 
wyposażeniem. 
Śruby uchwytu należy solidnie dokręcić, aby uniknąć ich poluzowania się spowodowanego wibracjami 
samochodu. Uchwyt może być zamocowany zarówno pod jak i nad radiotelefonem, a samo radio 
umocowane w zależności od potrzeb (pod deską rozdzielczą lub pod dachem w kabinie ciężarówki). 
 
Instalacja radiotelefonu.  
 
Przed przystąpieniem do instalacji do obwodu elektrycznego samochodu należy się upewnić, że radio jest 
wyłączone – gałka OFF/VOL (9) w pozycji skrajnej w lewo, na pozycji OFF. Sprawdzić rodzaj instalacji 
samochodu 12 V DC ! (do 24 V DC bezwzględne jest użycie reduktora lub przetwornicy napięcia 24V /12V 
!!!)  
Kabel zasilający (13) zawiera bezpiecznik, który jest umieszczony na czerwonym kabelku (+). Przyłącz 
kabel do obwodu elektrycznego samochodu zwracając szczególną uwagę na odpowiednią polaryzację 
pomimo, że radiotelefon ma zabezpieczenie przed przyłączeniem przeciwnej polaryzacji. Czerwony 
kabelek ma być podłączony do (+) a czarny do (-) zasilania. Należy upewnić się, że kable (końcówki) są 
solidnie przymocowane, aby uniemożliwić ich rozłącznie się i spowodowanie zwarcia.  
 
Instalacja anteny 
 
Do pracy z radiotelefonem musi być użyta specjalna antena na 27MHz. Instalacji anteny powinien 
dokonać specjalista technik, lub odpowiedni serwis. Należy zwrócić szczególną uwagę na uważne 
zainstalowanie anteny na samochodzie z bardzo dobrym połączeniem do masy. Przed podłączeniem jej do 
radiotelefonu koniecznie należy sprawdzić poprawność działania anteny przy pomocy SWR. W przypadku 
nieprawidłowości może zostać uszkodzony obwód nadawczy radiotelefonu. Antena powinna być 
zainstalowana w najwyższym punkcie samochodu, z dala od wszelkich przeszkód i możliwie jak najdalej 
od wszelkich źródeł elektrycznych czy elektromagnetycznych zakłóceń. Poprawność działania anteny 
powinna być regularnie sprawdzana przy pomocy SWR'a. Włącz kabel koncentryczny anteny do gniazda 
(12) znajdującego się na panelu tylnym.  
Należy pamiętać, że o jakości pracy CB decyduje jakość radiotelefonu (modulacja), kabel jego jakość i 
dostrojenie (SWR), antena jej długość, SWR oraz jakość styków pomiędzy „batem”, cewką i przyłączem 
do masy (samochodu).   
 
Sprawdzenie działania radiotelefonu 
Gdy już radiotelefon zostanie podłączony do zasilania samochodu, oraz antena do odpowiedniego gniazda, 
należy sprawdzić poprawność działania całości:  
Zalecamy następujące postępowanie:  
 
1) Sprawdź czy kabel zasilania jest poprawnie przyłączony. 
2) Sprawdź czy kabel koncentryczny anteny jest poprawnie przyłączony.  
3) Włącz mikrofon do gniazda (10) umieszczonego na panelu przednim radiotelefonu. 
4) Ustaw gałkę SQUELCH (8) w pozycji skrajnej w lewo 
5) Włącz radiotelefon gałką OFF/VOL (9) i ustaw wygodny do odsłuchu poziomo głośności. 
6) Wybierz kanał pracy przy pomocy przycisków zmiany kanałów  (6, 7) 
7) Przekręcaj gałkę SQUELCH (8) w prawo, aż do wyciszenia szumu zakłóceń.  
8) Przyciskaj przycisk nadawania PTT (14), aby nadawać, zwolnij, aby przejść na odbiór. 
 
Radiotelefon będzie funkcjonował poprawnie.  
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                                       Tabela zakresów częstotliwości 
 
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI   
 
Radiotelefon INTEK M-110 PLUS ma wbudowane zaawansowany wielo-standardowy programowalny 
obwód umożliwiający programowanie różnych pasm, parametrów i funkcji pracy zgodnie z prawnymi 
wymogami państwa na terenie którego jest używany.  
 
 
 
Do dyspozycji jest 8 zaprogramowanych pasm jak tabeli poniżej:  
 
    KOD PAŃSTWA          PAŃSTWO               Parametry (ilość kanałów, modulacja, moc TX) 

 
 
 
 
Uwaga!   Radiotelefon jest fabrycznie zaprogramowany na częstotliwość CE (CEPT 40CH, FM, 4W) dopóki 
ten standard będzie akceptowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Proszę przeczytać więcej 
odnośnie ograniczeń w stosowaniu CB radio w różnych krajach Unii Europejskiej.    
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               Wybranie zakresu częstotliwości do pracy/programowanie 
 
Wybranie zakresu częstotliwości / Programowanie pasma. 
 
Radiotelefon musi zostać zaprogramowany i być używany wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w danym 
państwie przepisami. Kiedy radio włączone jest pierwsze 3 sekundy na wyświetlaczu pokazuje kod kraju 
na jaki jest ustawione. Aby ustawić radio na inne bandy (zakresy częstotliwości) należy postępować wg. 
poniższej instrukcji:   
 
1) Wyłączyć radiotelefon OFF (9). 
2) Przycisnąć i przytrzymać UP (7) i włączyć radio gałką ON/VOL (9). 
3) Na wyświetlaczu (5) pojawi się kod kraju, którego pasmo jest aktualnie zaprogramowane (dwa znaki) i 

miga z większa prędkością.  
4) Przy pomocy przełącznika kanałów DN , UP (6,7 ) wybierz odpowiedni kod.  

Dla Polski 08, wtedy mamy 40 kanałów w „ 0 ” AM/FM 4W 
5) Krótko przyciśnij do 2 sek. DN (6) – następuje zatwierdzenie wyboru pasma. 
 
Reset. 
 
Przez wykonanie tej czynności radio automatycznie powraca do ustawień fabrycznych CE. Należy więc: 
1) Wyłączyć radiotelefon OFF (9). 
2) Przycisnąć i przytrzymać DN (6) i włączyć radio gałką OFF/VOL (9). 
3) Band częstotliwości CE o kodzie 06 będzie migał na wyświetlaczu (5) przez około 3 sekundy.  
 
Tabela ograniczeń w używaniu radiotelefonów CB. 
Poniższe informacje są podane do rozważenia tylko jako wskazówki. Były poprawne w chwili drukowania 
tej instrukcji. Niemniej do odpowiedzialności użytkownika należy sprawdzenie czy na terenie kraju, w 
którym radiotelefon CB jest używany nie zaszły zmiany prawne. Sugerujemy, aby użytkownik 
skontaktował się ze sprzedawcą lub odpowiednią lokalnym Urzędem RT i P , aby sprawdzić aktualny stan 
prawny korzystania z radiotelefonów CB, zanim przystąpi do pracy z nim. Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności jeśli produkt będzie używany niezgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.  
 
Kilka informacji odnośnie pewnych ograniczeń w innych państwach Unii Europejskiej. 
 
W BELGI, UK (ANGLI), HISZPANI, SZWAJCARI – mieszkaniec tych krajów musi mieć licencję indywidualną 
na użytkowanie CB, użytkownik przyjeżdżający z zagranicy może używać bez licencji tylko FM 40ch 4W 
(ustawienie EU), w przypadku AM musi mieć licencję ze swojego kraju. 
 
We WŁOSZECH – obywatele zagraniczni muszą mieć włoską autoryzację na używanie CB. 
 
W AUSTRI – generalnie nie zezwala się używać radii typu multistandard CB dlatego zaleca się stosować do 
tej dyrektywy państwowej i nie używać radii CB na jej terytorium. 
 
W NIEMCZECH – wzdłuż niektórych granic niemieckich radia CB nie mogą być używane jako stacje 
bazowe od kanału 41 do 80. 
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                                                  Dane techniczne 
 
Dane Techniczne: 
 
 
Ilość kanałów  :  40  (polski zakres cz. i pracy)    
Modulacja : AM/FM  (polski zakres cz. i pracy) 
Zakres częstotliwości : 26.960 – 27.400 MHz (polski zakres częstotliwości) 
Sterowanie częstotliwości: P.L.L. 
Temperatura pracy : -10 st.C. / + 55 st.C 
Zasilanie napięciem stałym : 13,2 Vdc +/- 15% 
Wymiary : 140mm (szer.) x 37 (wys.) x 190 (dł.) 
Waga : 750 gr. 
 
Odbiornik: 
 
System pracy radia : podwójna konwersja, superheterodyna sterowana procesorem CPU 
IF : 1-sza 10.695 MHz / 2-ga 455KHz 
Czułość 0,5 uV przy 20 dB SINAD (FM) 
              0,5 uV przy 20 dB SINAD (AM) 
Moc audio : 2,5 W 
Audio distortion : mniej niż 8% przy 1KHz 
Image rejection 65dB 
Adjacent Chanel 65dB 
Signal/noise ratio 45dB 
Pobór prądu (przy odsłuchu) – 325mA 
 
Nadajnik: 
 
System : synteza P.L.L. sterowana CPU 
Max moc nadawania: 4 W przy 13,2 Vdc 
Modulacja 85% do 90% (AM) 
1,8KHz +/- 0,2 KHz (FM) 
Impedancja 50Ohm 
Pobór prądu 1300mA (bez modulacji) 
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                  Tabela ograniczeń wykorzystania CB radio w krajach UE 
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                           Płyta Główna (PCB) radiotelefonu i CPU  
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                           Płyta Główna (PCB) radiotelefonu i CPU 
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                                                          Schemat 
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                                                          Schemat 
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                                                   Schemat blokowy 
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                                                   Schemat blokowy 
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