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OPIS URZ¥DZENIA
Radiotelefon przeznaczony do komunikacji dwukierunkowej (odbiór, nadawanie).
Synteza czêstotliwoœci umo¿liwia obs³ugê 40 kana³ów w paœmie 27 MHz, pracê bez zak³óceñ w czasie odbioru
i nadawania.
W produkcji u¿yto elementów o parametrach umo¿liwiaj¹cych bezawaryjn¹ pracê urz¹dzenia w warunkach krytycznych.
Radio jest skonstruowane tak aby zachowa³o swoje najlepsze parametry nadawania i odbioru nawet po wy³¹czeniu
silnika (³adowania), przy zasilaniu 12V z akumulatora.
Mo¿e byæ równie¿ u¿yte jako urz¹dzenie stacjonarne przez pod³¹czenie dodatkowego odpowiedniego zasilacza
o napiêciu 13,8V i pr¹dzie minimum 3A.
ODBIORNIK
Odbiornik zosta³ skonstruowany jako bardzo czu³y i bardzo selektywny uk³ad na bazie superheterodyny z podwójn¹
przemian¹ czêstotliwoœci, co spe³nia potrzeby syntezy odbiornika dla prawid³owej pracy na wszystkich kana³ach CB.
U¿yte filtry ceramiczne pozwoli³y na uzyskanie wysokiego stopnia selektywnoœci radia przy odbiorze
oraz selektywnoœci miêdzykana³owej, dziêki czemu nadawanie na s¹siednich kana³ach nie powoduje dokuczliwych
zak³óceñ.
Squelch Control (SQ) umo¿liwia wyciszenie odbiornika kiedy nie jest odbierany sygna³ i umo¿liwia ustawienie ró¿nych
poziomów wyciszenia w zale¿noœci od poziomu przychodz¹cego sygna³u.
NADAJNIK
Nadajnik daje mo¿liwoœæ pracy na wszystkich kana³ach CB z moc¹ 4W, w produkcji wykorzystano elementy wysokiej
jakoœci o niskich wspó³czynnikach strat.
ZASILANIE
Radio mo¿na zasilaæ pr¹dem sta³ym zarówno w samochodach z minusem lub plusem na masie pojazdu.
Zasilanie doprowadzone jest do urz¹dzenia przewodem zaopatrzonym w bezpiecznik.

INSTALACJA
INSTALACJA RADIOTELEFONU
Zawsze nale¿y instalowaæ radio tak aby by³ do niego ³atwy dostêp. Urz¹dzenie mo¿na instalowaæ pod desk¹
rozdzielcz¹ samochodu, u¿ywaj¹c do tego specjalnego uchwytu znajduj¹cego siê w wyposa¿eniu. Nale¿y przykrêciæ
przy pomocy za³¹czonych wkrêtów uchwyt w wybranym miejscu, a nastêpnie przymocowaæ radio do uchwytu
przeznaczonymi do tego œrubami.
POD£¥CZENIE ZASILANIA
Urz¹dzenie przeznaczone jest do pracy ze Ÿród³em zasilania pr¹du sta³ego 10,8V – 15,6V przy ujemnej lub zerowej
masie. Zaopatrzony w bezpiecznik przewód jest wystarczaj¹cy do wykonania niezbêdnego przy³¹czenia zasilania
do radia. Przewód czerwony (z bezpiecznikiem) nale¿y pod³¹czyæ do (+) zasilania (akumulatora), czarny do (-).
W samochodach z minusem na “masie” czerwony przewód nale¿y pod³¹czyæ do bieguna dodatniego (+) a czarny
do masy pojazdu.
Pod³¹czenie radia bezpoœrednio do alternatora zapewnia sta³e zasilanie nawet wtedy, gdy zap³on samochodu
jest wy³¹czony. Radio pobiera pr¹d o wartoœci 1,5A max, nale¿y wiêc u¿ywaæ po³¹czenia, które zapewni skuteczne
zasilanie nie zawieraj¹ce bezpiecznika, poniewa¿ przewód zasilaj¹cy radia jest ju¿ zaopatrzony w bezpiecznik.
POD£¥CZENIE ANTENY
Kabel po³¹czeniowy z anteny musi byæ zakoñczony wtykiem typu PL-259. Antenê pod³¹czamy do gniazda
znajduj¹cego siê na tylnej p³ycie radia.
Pod³¹czyæ mo¿na tylko anteny przeznaczone do pracy w paœmie CB tj. 26,960 – 27,400 MHz bazowe
i samochodowe.
UCHWYT MIKROFONOWY
Uchwyt mikrofonu umieœciæ w dowolnym wygodnym do u¿ytku miejscu.

PRACA Z RADIOTELEFONEM
NIE WOLNO NADAWAÆ BEZ PRAWID£OWO POD£¥CZONEJ
I ZESTROJONEJ ANTENY!
ZAK£ÓCENIA POCHODZ¥CE OD ZAP£ONU POJAZDU
Zazwyczaj w nowoczesnych pojazdach t³umienie zak³óceñ pochodz¹cych od zap³onu jest wystarczaj¹ce,
aby zabezpieczyæ przed jego wp³ywami radiotelefon.
Gdyby tak nie by³o nale¿y skonsultowaæ siê ze sprzedawc¹ radia lub elektrykiem samochodowym, który poleci
dodatkowe filtry przeciwzak³óceniowe.
PRACA Z RADIOTELEFONEM
Odbiór
1. SprawdŸ czy radio jest prawid³owo w³¹czone do Ÿród³a zasilania 12 do 13,8V pr¹du sta³ego.
2. SprawdŸ czy zosta³a prawid³owo pod³¹czona antena CB.
3. W³ó¿ mikrofon w gniazdo znajduj¹ce siê na panelu przednim radiotelefonu.
4. Ustaw ¿¹dany kana³ za pomoc¹ prze³¹czników lub pokrêt³a zmiany kana³ów znajduj¹cej siê na panelu przednim
radiotelefonu. W niektórych typach CB radio kana³y mo¿na równie¿ zmieniaæ za pomoc¹ prze³¹czników
znajduj¹cych siê na mikrofonie.
5. Ustaw poziom SQUELCH odpowiednim pokrêt³em na minimum (skrajne po³o¿enie w lewo).
6. W³¹cz zasilanie potencjometrem POWER/VOLUME. Ustaw g³oœnoœæ na odpowiednim do s³uchania poziomie.
Radio jest gotowe do pracy.

PRACA Z RADIOTELEFONEM / OBS£UGA RADIOTELEFONU
Nadawanie
W celu nadawania nale¿y nacisn¹æ boczny przycisk w mikrofonie.
Na panelu przednim pojawi siê informacja (TX) informuj¹ce o nadawaniu na wybranym kanale.
Mikrofon nale¿y u¿ywaæ podobnie jak s³uchawki telefonicznej, trzymaj¹c go kilka centymetrów od ust,
nale¿y mówiæ normalnym tonem.
Podczas nadawania odbiornik jest wy³¹czony i odbieranie jest niemo¿liwe. Podobnie sygna³ nie mo¿e byæ odbierany
przez inn¹ stacjê podczas jej nadawania. Wymaga to naprzemiennej pracy dwóch komunikuj¹cych siê urz¹dzeñ.
Aby ponownie odbieraæ nale¿y zwolniæ boczny przycisk w mikrofonie.

PANEL PRZEDNI
j
Przycisk AM/FM
Przycisk odpowiadaj¹cy za zmianê trybu pracy AM
(amplitude modulation) / FM (frequency modulation).
Po naciœniêciu przycisku zmieni siê oznaczenie trybu
pracy na wyœwietlaczu LCD (AM lub FM zale¿nie
od wyboru)
k
Z³¹cze mikrofonowe
8 pinowe z³¹cze do pod³¹czenia mikrofonu.
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Regulacja g³oœnoœci VOL górne pokrêt³o
Po przekrêceniu pokrêt³a w prawo, radioodbiornik zostanie uruchomiony. Dalsze obrócenie tego pokrêt³a w prawo
zwiêksza g³oœnoœæ, a w lewo - zmniejsza. Po przekrêceniu pokrêt³a maksymalnie w lewo, radioodbiornik zostanie
wy³¹czony.

OBS£UGA RADIOTELEFONU
m
SQ SQUELCH dolne pokrêt³o
SQUELCH ma za zadanie wyeliminowanie szumów
podczas nieobecnoœci sygna³u. Aby w³aœciwie ustawiæ
poziom SQUELCH, nale¿y ustawiæ g³oœnoœæ
tak, aby szum by³ s³yszalny. Przekrêciæ ga³kê SQUELCH
doprowadzaj¹c j¹ do miejsca, w którym szum znika.
W tym po³o¿eniu radiotelefon bêdzie “cichy” podczas
pracy bez sygna³u zewnêtrznego. Aby odebraæ sygna³y
bardzo s³abe z odleg³ych stacji nale¿y wiêc zmniejszyæ
poziom SQUELCH.
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Pokrêt³o zmiany kana³ów
o
Wyœwietlacz LED
p
Gniazdo zewnêtrznego g³oœnika
Pod³¹cz g³oœnik zewnêtrzny za pomoc¹ wtyku typu
s³uchawkowego. Impedancja przy³¹czonych s³uchawek lub g³oœnika powinna wynosiæ od 8W
do 16W
.
W³¹czenie urz¹dzenia zewnêtrznego automatycznie odcina g³oœnik wewnêtrzny.
Mikrofon
Radiotelefon wyposa¿ony jest w wysokiej jakoœci mikrofon z dodatkowymi przyciskami do zmiany kana³ów
DN (kana³ w dó³), UP (kana³ do góry), szybk¹ 9 i 19 oraz przyciskiem RF-GAIN (przyciœniêcie przycisku powoduje
obni¿enie czu³oœci odbiornika).
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OBS£UGA RADIOTELEFONU
UWAGA!
Produkt dopuszczony do obrotu i u¿ytkowania na terenie RP.
Urz¹dzenie posiada gwarancjê na okres 1 roku.
Nie podlegaj¹ naprawom gwarancyjnym nastêpuj¹ce uszkodzenia z winy u¿ytkownika:
- nieprawid³owe pod³¹czenie zasilania ( z³a polaryzacja + / - lub niew³aœciwe napiêcie)
- praca podczas nadawania TX bez anteny lub przy u¿yciu niew³aœciwej anteny, nastêpuje wtedy uszkodzenie
stopnia koñcowego mocy nadajnika radiotelefonu.
Kompletne wyposa¿enie radia zawiera:
1. Radiotelefon
2. Mikrofon
3. Uchwyt do radiotelefonu
4. Uchwyt mikrofonowy
5. Komplet œrub
6. Instrukcje obs³ugi

MODEL

DC 13,8V
50?
8?

5%

AM : 0,5 m
V (S/N 10dB przy 30% MOD)
FM : 0,25 m
V (SINAD12dB przy 1,5K DEV)
1m
V
40dB

26,960 ~ 27,400 MHz

AM : 80 % (max)
FM : 1,8 kHz (max)

FM/AM : 4W
26,960 ~ 27,400 MHz
+-400 Hz

DC 13.8 V
-10°C ~ +50°C
10 k Hz
180(D) x 130(S) x 34(W)mm.
1,3kg

Stabilizacja czêstotliwoœci nadajnika
dziêki wbudowanemu uk³adowi PLL
Superheterodyna z podwójn¹
przemian¹ czêstotliwoœci

LEMM JAGUAR

PARAMETRY TECHNICZNE

1. G£ÓWNE
NADAJNIK
ODBIORNIK
ZASILANIE
TEMPERATURA PRACY
ODSTÊP KANA£OWY
WYMIARY
WAGA
2. NADAJNIK
MOC NADAWANIA
ZAKRES CZÊSTOTLIWOŒCI
TOLERANCJA CZÊSTOTLIWOŒCI
G£ÊBOKOŒÆ MODULACJI
3. ODBIORNIK
ZAKRES CZÊSTOTLIWOŒCI
CZU£OŒÆ
SQUELCH
STOSUNEK SYGNA£/SZUMY
ZNIEKSZTA£CENIA
HARMONICZNE M.CZ.
4. TESTOWANO PRZY
ZASILANIE
OBCI¥¯ENIE ANTENY
OBCI¥¯ENIE AUDIO

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
1)
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z dnia 20 wrzeœnia 2005 r.)
Rozdzia³ 5
Obowi¹zki u¿ytkownika sprzêtu

Art. 35. U¿ytkownik sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowi¹zany do oddania zu¿ytego
sprzêtu zbieraj¹cemu zu¿yty sprzêt.
Art. 36. Zabrania siê umieszczania zu¿ytego sprzêtu ³¹cznie z innymi odpadami.
Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy s¹ obowi¹zani przy sprzeda¿y sprzêtu przeznaczonego
dla gospodarstw domowych do nieodp³atnego przyjêcia zu¿ytego sprzêtu w iloœci nie wiêkszej ni¿ sprzedawany
nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt jest tego samego rodzaju.
Art. 73. Kto, wbrew przepisowi art. 35, nie oddaje zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych
zbieraj¹cemu zu¿yty sprzêt, podlega karze grzywny.
Art. 74. Kto, wbrew zakazowi okreœlonemu w art. 36, umieszcza zu¿yty sprzêt ³¹cznie z innymi
odpadami, podlega karze grzywny.
Art. 96. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia, z wyj¹tkiem:
1) art. 18-20, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
2) art. 6-14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71, art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76 pkt 3-5,
art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80, art. 85 i art. 88, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 lipca 2006 r.;
3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 i art. 84, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2006 r.;

Karta gwarancyjna
Model ............................................
Nr fabryczny ..................................
Data sprzeda¿y ................................
oraz pieczêæ jednostki sprzedaj¹cej

Rok produkcji ................................

Warunki gwarancji
1. PHU MERX udziela gwarancji na sprawne dzia³anie urz¹dzenia w okresie 12-stu miesiêcy od daty zakupu.
2. Warunkiem uzyskania gwarancji jest odnotowanie przez sprzedaj¹cego daty sprzeda¿y oraz umieszczenie
pieczêci punktu sprzeda¿y.
3. Zakres gwarancji obejmuje bezp³atne usuniêcie usterek powsta³ych wskutek b³êdów produkcyjnych lub wad
materia³owych, wzglêdnie wymianê na urz¹dzenie wolne od wad.
4. Naprawy gwarancyjne wykonywane s¹ po dostarczeniu przez u¿ytkownika urz¹dzenia do dystrybutora.
5. Gwarancji nie podlega:
- u¿ytkowanie urz¹dzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ obs³ugi,
- wprowadzanie zmian w instalacji i urz¹dzeniu; zerowanie plomb firmowych,
- dalsza eksploatacja pomimo wyst¹pienia pierwszych objawów wadliwej pracy urz¹dzenia,
- stopieñ koñcowy urz¹dzenia,
- gwarancji nie podlegaj¹ wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
6. Gwarancja traci wa¿noœæ w przypadku stwierdzenia samowolnych napraw przez u¿ytkownika.
Data naprawy: ........................................pieczêæ ...................................................
Data naprawy: ........................................pieczêæ ...................................................
Data naprawy: ........................................pieczêæ ...................................................
Urz¹dzenie wymieniono na nowe wskutek wad fabrycznych w dniu ...................

PIECZÊÆ DYSTRYBUTORA

Ograniczenia mo¿liwoœci korzystania
z radiotelefonów CB w Europie

Zabronione

OGRANICZENIA

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

PAÑSTWO

Belgia
40Ch-4W FM bez zezwoleñ

40Ch-4W FM bez zezwoleñ

40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-1W AM bez zezwoleñ
40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-1W AM bez zezwoleñ
12Ch-1W AM bez zezwoleñ
40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-4W AM bez zezwoleñ
40Ch-4W FM wymagane zezwolenie
40Ch-4W AM wymagane zezwolenie
40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-1W AM bez zezwoleñ
40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-4W AM bez zezwoleñ

Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Szwecja

40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-4W AM bez zezwoleñ
40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-1W AM bez zezwoleñ
40Ch-4W FM bez zezwoleñ
40Ch-1W AM wymagane zezwolenie
40Ch-4W FM wymagane zezwolenie
40Ch-1W AM wymagane zezwolenie
40Ch-4W FM wymagane zezwolenie

Szwajcaria
Wielka Brytania

40Ch-4W FM wymagane zg³oszenie
40Ch-1W AM wymagane zg³oszenie

urz¹dzenie
do recyklingu

W³ochy

znak zgodnie
z wymaganiami
Dyrektywy Europejskiej
1999/5/CE
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