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W skład kartonu wchodzi:
Radioodbiornik,  mikrofon,  uchwyt  montażowy oraz  śrubki,  kabel  zasilający,  bezpiecznik  oraz 
instrukcja obsługi. (PL).

Instalowanie radioodbiornika: urządzenie powinno znajdować się w miejscu nie stwarzającym 
zagrożenia dla kierującego pojazdem, oraz pasażerów.

Podłączenie  do  zasilania,  (akumulator  auta)  –  zaleca  się  podłączenie  bezpośrednio  do 
akumulatora auta 12V, (nigdy nie podłączać pod wyższą wartość niż 12V-spowoduje to trwałe i nie 
odwracalne uszkodzenie radioodbiornika.)  .  W kartonie znajdują  się  oryginalne kable zasilające 
niezbędne do prawidłowego podłączenia.        

1. Funkcje

1. Przycisk SQ/ASQ oraz przywrócenie ustawień fabrycznych 
SQ     – kontrola blokady szumów: krótko wciśnij [SQ], na wyświetlaczu pojawi się ikona SQ 
oraz poziom blokady X.X, X.X; im wyższa wartość tym większa blokada.
- w celu zmiany wartości poziomu blokady szumów krótko wciśnij przycisk w mikrofonie 
[UP](góra) lub [DN](dół). Dostępne poziomy są od O.F (wyłączona) do 2.8.
- w celu zapisania ustalonej wartości wciśnij i przytrzymaj przycisk [SQ] przez 3 sekundy.
ASQ – automatyczna blokada szumów, dostępne poziomy to A.1-A.9; 
- wciśnij i przytrzymaj przycisk [SQ] aż na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona „ASQ” oraz 
wartość „A.X, X im wyższa wartość tym większa blokada.
- w celu zapisania ustalonej wartości wciśnij i przytrzymaj przycisk [SQ] przez 3 sekundy 
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
- wciśnij przycisk [SQ] i włącz radio , wyświetlacz wskaże ikonę „RT”, wszelkie ustawienia 
zostały przywrócone do ustawień fabrycznych.

2. Przycisk zmiany trybu pracy AM/FM, funkcja skanowania [SC],  oraz sprawdzenie 



ustawień.
Zmiana trybu pracy:
 – w celu zmiany trybu AM/FM krótka wciśnij przycisk, na wyświetlaczu pojawi się obecny 
tryb. 
SCANOWANIE – przeszukiwanie kanałów.
- wciśnij i przytrzymaj przycisk [A/F] aby włączyć funkcję skanowania, ikona „SC” będzie 
migać na wyświetlaczu LCD.
-  w  celu  zmiany  kierunku  skanowania/przeszukiwania  kanałów  wciśnij  krótko  na 
mikrofonie [UP](góra) lub [DN] (dół).
- naciśnij przycisk [A/F] lub [PTT] aby zakończyć funkcję skanowani.
Sprawdzenie ustawień.
- wciśnij przycisk [A/F] i włącz radio, wyświetlacz wskaże normy;
- wciśnij przycisk na mikrofonie [Up](góra) lub [DN] (dół) w celu wybrania żądanej normy;
- wyłącz radio i włącz ponownie.

3. Przycisk RF Gain – czułość odbiornika
- krótko wciśnij przycisk [RFG], na wyświetlaczu pojawi się ikona „R” oraz obecny poziom 
czułości odbiornika.
- w celu zmiany wartości poziomu, krótko wciśnij przycisk na mikrofonie [UP](góra) lub 
[DN] (dół).
- krótko wciśnij   przycisk [RFG] aby zapisać ustaloną  wartość  i  wyjść  z opcji ustalania 
poziomu RFG.
UWAGA:  litera „R” pojawi się na wyświetlaczu jeśli poziom RFG ustawiony jest na „6” 
oznacza to wartość czułości odbiornika 6dBm. 

4. Przycisk kanału alarmowego EMG (9/19), blokada przycisków.
EMG 9/19
-  krótko wciśnij przycisk [EMG] aby wybrać numer kanału CH9, numer będzie migał na 
wyświetlaczu;
-  ponownie krótko wciśnij  przycisk [EMG]  aby wybrać  CH19,  numer  będzie migał  na 
wyświetlaczu;
- wciśnij trzykrotnie przycisk [EMG aby powrócić do ostatnio użytkowanego kanału.]
Blokada przycisków.
- aby zablokować przyciski,wciśnij i przytrzymaj przycisk [EMG] przez ponad 2 sekundy, 
na wyświetlaczu pojawi się ikona „LC”;
- powtórz czynność w celu wyłączenia blokady;
UWAGA: podczas włączonej blokady przycisków jedynie przycisk PTT jest aktywny.

5. Pokrętło włącz/wyłącz,  zmiany poziomu głośności  –  przekręć  pokrętłem w prawo aby 
włączyć radioodbiornik i zwiększyć siłę głosu, w lewo aby włączyć.

6. Wyświetlacz LCD.
7. Wejście jack dla głośnika zewnętrznego
8. Złącze antenowe.

2. SPECYFIKACJA
Ogólne:

– Tryb pracy AM/FM
– Częstotliwość 26.565-27.99125MHz
– Tolerancja częstotliwości 0.005%
– Zasilanie 13.2V
– Wymiary 10.2 x 10 x 2.5 cm
– Syntezator częstotliwości Syntezator PLL
– Temperatury pracy -20°C do +50°C
– Pobór prądu nadawanie max.2A; odbiór 0,3A SQ; max głośność 0,8A



– Waga 470 gr
– Złącze antenowe UHF, SO-239

Nadajnik
– Moc 4W FM/AM
– Zakłócenia nadawania mniej niż 4nW (-54dBm)
– Odbicie częstotliwości 300-3000Hz
– Tłumienie częstotliwości harmonicznych mniej niż 5%
– Impedancja wyjściowa 50 Ω

Odbiornik
– Czułość mniej niż 1µV dla 10dB (S+N)/N
– Tłumienie między kanałami 60dB
– Krok częstotliwości 1-wszy 10.695MHz, 2-gi 455KHz
– Automatyczna kontrola zysku (AGC) mniej niż 10db zmiany w audio
– Squelch mniej niż 1uV
– Moc wyjściowa 1W




