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Witamy w elektronicznym swiecie Midland Alan

Gratulujemy zakupu nowoczesnego radiotelefonu CB. Przez nadchodzace lata 
uzytkowania sam doswiadczysz  dlaczego Midland  Alan zajmuje wiodaca pozycje 
w branzy CB na swiecie. Zauwazysz, że Midland Alan  to nie tylko slogan, ale 
wymierne i oczywiste korzysci. Mamy nadzieje, że bedziesz wtedy pamietal, że 
twoje CB to tylko jeden z wielu elektronicznych produktow firmowanych znakiem 
Midland Alan.
Radiotelefon korzysta z nowoczesnych rozwiazan technicznych. Posiada 
sterowana mikroprocesorowo petle fazowa PLL odpowiedzialna za precyzyjny 
wybor czestotliwosci.

Instalacja radiotelefonu

Radiotelefon moze byc zamontowany tylko w samochodzie posiadającym instalacje 
elektryczna DC 12V z tzw. minusem na masie. Ten warunek spelnia zdecydowana 
wiekszosc wspolczesnych samochodow. Dla sprawdzenia poprawnej biegunowosci 
zobacz, czy ujemny biegun akumulatora polaczony jest z blokiem silnika lub 
nadwoziem samochodu. 
Duze ciezarowki moga byc wyposazone w instalacje elektryczna 24V. W takim 
wypadku uzyj reduktora napiecia (przetwornicy 24/12V) lub poprowadz zasilanie 
bezposrednio z akumulatora (koniecznie z bezpiecznikiem).
W razie watpliwosci skontaktuj sie z serwisem.

Zawartosc opakowania
1. radiotelefon
2. mikrofon ze zintegrowanym kablem spiralnym z wtyczka
3. wspornik radiotelefonu ze srubami mocującymi i wkretami
4. wieszak mikrofonowy
5. deklaracja zgodnosci
6. instrukcja obslugi

Wybor miejsca instalacji

Alan-101 może byc instalowany zarowno poziomo jak i pionowo w miejscu 
zapewniajacym najwygodniejszy i jednoczesnie bezpieczny dostep.
Uwaga! Zamontowany radiotelefon nie moze w zaden sposob ograniczac 
mozliwosci kierowania samochodem ani utrudniac prawidłowego funkcjonowania 
jego podzespolow np. poduszek powietrznych.



Montaz mechaniczny

Po wybraniu najbardziej wygodnego i bezpiecznego miejsca montazu starannie 
przyloz wspornik i zaznacz miejsca pod wkrety.
Wywierc otwory wiertlem 1/8 cala i przykrec starannie wspornik. Uwazaj, zeby 
nie uszkodzic przewodow elektrycznych i innych elementow pod przewiercana 
powierzchnia.
Umieść radio pomiedzy ramionami wspornika i wstepnie przykrec boczne sruby 
mocujace. Ustaw radiotelefon pod najbardziej wygodnym dla ciebie katem i dokrec 
ostatecznie sruby
Zamontuj wieszak mikrofonu niedaleko radia lub na jego bocznej lewej sciance.

Podlaczenie elektryczne

Jezeli nie jestes pewny jaka biegunowosc ma twoja instalacja elektryczna w 
samochodzie sprawdz to teraz.
Odłacz przewod od ujemnego bieguna akumulatora, aby uniknac zagrozenia 
krotkim spieciem podczas montazu, chyba, ze producent twojego samochodu 
zabrania odlaczania akumulatora poza stacja serwisowa.
Podlacz czerwony przewod radiotelefonu bezposrednio z dodatnim biegunem 
akumulatora lub jednym z przewodow ze skrzynki bezpiecznikow. Mozesz wybrac 
miejsce doplywu pradu odcinane po wylaczeniu stacyjki, jezeli nie chcesz korzystac 
z radia podczas postoju z wylaczonym silnikiem.
Czarny przewod zasilajacy radiotelefonu podlacz z metalowa czescia nadwozia 
samochodu.
Przy korzystaniu z gniazda zapalniczki do zasilania radiotelefonu, zalecamy 
polaczenie obudowy Alana-101  z metalowa czescia nadwozia samochodu jezeli 
wspornik nie jest przykrecony wlasnie do takiej czesci. Lutujac wtyk do zapalniczki 
pamietaj, ze w wiekszosci samochodow ,,+” wystepuje w srodkowej czesci gniazda, 
a  ,,– ” na zewnetrznej.

ANTENA

Mozesz wybrac jedna z wielu rodzajow anten oraz rozne sposoby mocowania jej do 
auta. Sprzedawca, lub montazysta powinni pomoc dokonac ci wlasciwego wyboru, 
biorac pod uwage twoje potrzeby i oczekiwania.

Miejsce mocowana anteny

Ponizej przedstawiamy kilka ogolnych zasad mocowania anten. Pamietaj, ze to 
antena, jej prawidłowe zamocowanie i zestrojenie ma decydujacy wpływ na zasieg 
lacznosci.
1. Umiesc antene w najwyzszym mozliwym miejscu. Im wyzej wystaje ponad 



dach tym lepiej.
2. Montuj antene na srodku wybranej przez ciebie powierzchni.
3. Prowadz kabel antenowy z dala od zrodel zaklocen np. systemu zaplonowego, 

wskaznikow, predkosciomierza itp.
4. Zapewnij antenie trwaly, elektryczny kontakt z metalowymi czesciami 

nadwozia.
5. Uważaj aby zgniesc kabla antenowego.
Najlepszym miejscem mocowania anteny jest srodek dachu. Alternatywnie wybiera 
sie rynienki, tylna klape, przedni blotnik, lusterko lub 
w ostatecznosci zderzak.

Instalacja anteny

Przestrzegaj scisle instrukcji producenta i kieruj sie ogolnymi zasadami, 
z ktorymi już sie zapoznales.
Uwaga! Nigdy nie nadawaj bez podlaczonej anteny lub z uszkodzonym kablem 
antenowym. Moze to spowodowac blyskawiczne uszkodzenie koncowego stopnia 
mocy w radiotelefonie.
Antena powinna byc umieszczona nie blizej niz 20cm od kierowcy 
i pasazerow i maksymalnie oddalona od innych anten juz zainstalowanych 
w pojezdzie.

Strojenie

Chociaz anteny CB sa fabrycznie przygotowane do pracy na czestotliwosci 
27 MHz, zalecamy precyzyjne zestrojenie anteny po zamontowaniu, aby 
skutecznie wykorzystac cały jej potencjal.  Strojenie realizuje sie przez zmiane 
długosci promiennika lub połozenia elementów dopasowujacych rezonans 
elektromagnetyczny. Do pomiarow wykorzystuje sie mierniki fali stojacej SWR, 
mierniki natezenia pola albo zaawansowane testery antenowe.

Zasieg łacznosci

Uzytkownik moze maksymalnie poprawic zasieg lacznosci prawidlowo montujac 
dobra, długa, starannie zestrojona antene centralnie w najwyzszym punkcie 
samochodu. Odległosc skutecznej komunikacji zalezy jednak rowniez od wielu 
czynnikow zewnetrznych. 
Uksztaltowanie terenu.
Wzniesienia, niecki, budynki, zaklocaja transmisje radiowa. Upraszczajac, 
cokolwiek pomiedzy antenami korespondentow obniza skutecznosc polaczenia. 
Optymalne warunki to plaski i otwarty teren.
Pogoda.



Mozesz spodziewac się ograniczenia zasiegu w trudnych warunkach 
atmosferycznych takich jak burza czy intensywne opady sniegu. Pasmo CB 
jest czule na stan atmosfery i nawet tak odlegle zjawiska jak plamy na sloncu 
i wiatr sloneczny pogarszaja warunki transmisji.
Szum.
Zrodlem uporczywego halasu w glosniku radiotelefonu moze byc instalacja 
zaplonowa silnika. W wielu wspolczesnych samochodach elektryczna pompa 
paliwa moze rowniez powodowac slyszalne zaklocenia. 
Dobra metoda redukcji tych niepozadanych  efektow bywa uziemienie obudowy 
radiotelefonu dodatkowym przewodem. Czasami pomaga dopiero uziemienie 
dodatkowych elementow samochodu lub stosowanie wielkopojemnych 
kondensatorow elektrolitycznych.

Alan-101 sterowanie

Elementy sterowania na przednim panelu

ON/OFF/Volume - wlacza/wylacza radiotelefon i reguluje sile głosu 
Blokada szumow - reguluje poziom blokady szumow. Prawidlowe ustawienie 
polega na powolnym przekrecaniu pokretla z lewego skrajnego polozenia zgodnie 
z ruchem wskazowek zegara do momentu az szumy tla oprzestana byc słyszalne. 
Dalsze przekrecanie spowoduje ze slabe sygnaly od dalszych korespondentow nie 
beda odbierane. 
S/FR – orientacyjny miernik sily sygnalu przychodzacego/wychodzacego
CB/PA –ustawienie przelacznika w pozycji PA powoduje, ze radiotelefon dziala 
jak wzmacniacz akustyczny, jezeli jest polaczony z glosnikiem zewnetrznym PA; 
funkcje radiowe sa nieaktywne. Polozenie CB przywraca dzialanie radia.



Gniazdo mikrofonu - tu nalezy podlaczyc wtyk mikrofonu. Pamietaj, ze bez 
podlaczonego mikrofonu nie bedziesz slyszal odbieranych transmisji.
Przelacznik kanalow – obracanie powoduje zmiane kanalow
Czulosc odbiornika – obracanie przeciwnie do ruchu wskazowek zegara powoduje 
obnizanie czulosci odbiornika. Słyszysz wtedy tylko silniejsze sygnaly.
Wyswietlacz kanalow – pokazuje numer aktualnie uzywanego kanalu.
TX – dioda sygnalizujaca nadawanie
PTT – przycisk nadawanie/odbior. Wcisnij i trzymaj podczas nadawania. Zwolniony 
przelacza radio na odbior.

 

    
 
 
 
 
   

Panel Tylny

EXT SP gniazdo glosnika zewnetrznego – jezeli slyszalnosc jest niezadowalajaca 
mozna podlaczyc zewnetrzny glosnik o impedancji 8 Ω. Wsuniecie wtyku powoduje 
automatyczne odlaczenie wbudowanego, wewnetrznego glosnika.
PA gniazdo - umozliwia podlaczenie zewnetrznego glosnika-tuby
i wykorzystanie radiotelefonu jako wzmacniacza audio. Optymalne parametry tuby 
to 8 Ω / 5W.
Kabel zasilający DC 13,8V - do podlaczenia zrodla pradu stalego o napieciu 13,8 
V linia z bezpiecznikiem 2A.

PTT

Gniazdo        Gniazdo PA     Gniazdo glosnika
antenowe                              zewnetrznego



Obsluga radiotelefonu

Po zapoznaniu sie z elementami sterujacymi praca radiotelefonu 
i zakonczeniu instalacji mozesz przystąpic do nawiazania pierwszych lacznosci.
1. Przekrec pokretlo ON/OFF/Volume zgodnie z ruchem wskazowek zegara i 

pokonujac lekki opor wlacz urzadzenie.
2. Otworz blokade szumow ustawiajac pokretlo blokady w skrajnym, lewym 

polozeniu.
3. Ustaw najodpowiedniejszy dla ciebie poziom glosnosci pokretlem ON/OFF/

Volume.
4. Obracaj pokrtelo blokady do momentu znikniecia szumow tla.
5. Wybierz przelacznikiem odpowiedni kanal.
6. Chcac nadawac wcisnij i trzymaj przycisk PTT oraz mow 
normalnym glosem w strone mikrofonu, trzymajac go 5-10 cm od ust. Podczas 

transmisji dioda TX swieci sie na czerwono. 
7. Zwolnienie przycisku PTT przelacza radio w tryb odbioru.

Pamietaj.
Zanim rozpoczniesz nadawanie posluchaj przez chwile, czy wybrany kanal nie 
jest aktualnie uzywany. Zabronione sa wszelkie nieautoryzowane modyfikacje 
radiotelefonu. Oprocz ryzyka zniszczenia urzadzenia, niewazna staje sie deklaracja 
zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi i oznaczenie



DANE TECHNICZNE

OGOLNE
Zakres czestotliwosci ............................................................ 26.960 – 27.400 MHz
Ilość kanalow  .................................................................................................40 AM
Typ modulacji ..................................................................................................... AM
Kontrola czestotliwosci  ................................................................Petla fazowa PLL
Temperatura pracy ................................................................................. -10/+55 °C
Zasilanie  .......................................................................................13,2 V prad staly
Wymiary zewnetrzne  .................................................................... 122x165x38 mm
Waga  .................................................................................................................1kg

ODBIORNIK
System odbioru superheterodyna z podwojna
przemiana czestotliwosci
Czestotliwosci posrednie  ..................................................... 10.695 MHz i 455 kHz
Czułosc  ............................................................................ 0,7 µV przy 10dB SINAD
Moc wyjsciowa audio  ..............................................................................3,0 W, 8 Ω

NADAJNIK
Moc wyjsciowa ...........................................................................................4 W przy 
Modulacja AM ...................................................................................... 85% do 95%
Impedancja wyjsciowa  ..................................................................................... 50 Ω
Tlumienie  ...................................................................................................... >60dB

Producent zastrzega mozliwosc zmian ©
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