
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

Porady instalacyjne 

• Upewnij się, że samochód ma 12V instalację elektryczną. 

• Podłącz wtyk przewodów zasilających radio do gniazda zapalniczki. 

• Umieść antenę na metalowym, płaskim, równoległym do nawierzchni, najwyższym 

elemencie nadwozia o możliwie największej powierzchni. Antena powinna być daleko 

od innych metalowych fragmentów znajdujących na jej wysokości. 

• Połącz z radiem kabel biegnący od podstawy magnetycznej anteny. 
FUNKCJE I CECHY URZĄDZENIA 

• Multistandard czyli możliwość pracy w/g przepisów różnych krajów Europy. 

• Przyciski Góra/Dół w mikrofonie. 

• Skaner. 

• Wyświetlacz LCD z miernikiem mocy sygnału. 

• Regulowana czułość odbiornika. 

• Automatyczna, cyfrowa blokada szumów DS. 

• Szybki dostęp do kanałów 9/19. 

• Dodatkowe gniazdo akcesoryjne (również dla adaptora Bluetooth). 

• Gniazdo zewnętrznego głośnika. 

 

ELEMENTY STEROWANIA 

1. Gniazdo mikrofonowe. 

2. Przełącznik AM/FM. 

3. Wyświetlacz LCD. 

4. Włącz/Wyłącz/Głośność. 

5. Gniazdo akcesoryjne 2 pin. 

6. Przełącznik kanałów szybkiego dostępu 9/19. Krótkie naciskanie powoduje cyklicznie zmiany 

między kanałem 9, 19 i aktualnie używanym. 

7. Czułość odbiornika. Krótkie wciśnięcie pozwala uzyskać dostęp do kontroli czułości 

odbiornika. 

8. Manualna i automatyczna, cyfrowa blokada szumów. Krótkie naciśniecie otwiera dostęp do 

regulacji poziomu blokady szumów, natomiast długie do regulacji do regulacji poziomu 

blokady automatycznej. 

 

Wyświetlacz 

9. Numer aktualnie używanego kanału. 

10. Siła sygnału przychodzącego/wychodzącego. 

11. Modulacja AM lub FM. 

12. RX - odbiór, TX – nadawanie. 

13. SC – skaner. 

14. AQ – aktywna automatyczna blokada szumów. 

15. R – aktywne obniżenie czułości odbiornika. 

 

Tylny panel 

16. Kable zasilające. 

17. Gniazdo zewnętrznego głośnika 



18. Gniazdo podłączenia anteny 

 

Mikrofon 

19. PTT – przycisk nadawania 

20. Przycisk „w górę” 

21. Przycisk „w dół” 

 

ZMIANA STANDARDU PRACY RADIA 

Należy wybrać standard mocy i częstotliwości pracy radia  zgodny z prawem kraju, na terenie którego 

radio będzie używane. Zmiany dokonuje się następująco: 

Włącz radio trzymając jednocześnie przycisk A/F. Przyciskami w mikrofonie wybierz standard  

( dla Polski PL), po czym wyłącz i włącz radio. 

 

TABELA STANDARDÓW 

Wyświetlany symbol Państwo 

I Włochy 40 kanałów AM/FM 4 waty 

I2 Włochy 34 kanały AM/FM 4 waty 

de Niemcy 80 kanałów FM 4 waty/40 kanałów AM 4 waty 

EU Europa 40 kanałów FM 4 waty/40 kanałów AM 1 wat 

CE CEPT 40 kanałów FM 4 waty 

PL Polska 40 kanałów AM/FM 4 waty 

UK Anglia 40 kanałów 4 waty angielskie częstotliwości + EC 40 kanałów FM 4 
waty częstotliwości CEPT 

In Międzynarodowy 27 kanałów AM/FM, 4 waty 

 

 

 

 Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać z innymi odpadami, tylko oddać sprzedawcy, który 

dostarczy je do specjalistycznego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów. 

 

 

 

Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. 

Wprowadzający do obrotu: CTE International srl 

Wyprodukowano w Chinach 


