






WA¯NE

Mo¿liwoœæ korzystania z CB Radia bez pozwolenia i op³at za 
u¿ytkowanie okreœla ustawa z dnia 16 lipca 2004r. prawo 
Telekomunikacyjne poz.1800 oraz Rozporz¹dzenie Ministra 
Transportu z dnia 3 lipca 2007r. poz. 972. w Polsce obowi¹zuj¹ 
identyczne normy jak w Hiszpanii, 4 W dla emisji Ami FM oraz 
do 12 W dla SSB. Aby nadawaæ i odbieraæ nale¿y ustawiæ na 
wyœwietlaczu zakupionego przez Pañstwa radiotelefonu pozycjê 
„E”. W Polsce zwyczajowo przyjêta jest praca radiotelefonu z 
koñcówk¹ czêstotliwoœci „0”. Aby skorzystaæ z tej mo¿liwoœci 
nale¿y prze³¹czyæ radio CB na wyœwietlaczu na pozycjê PL. W 
tej pozycji bêdziecie Pañstwo mogli porozumiewaæ siê z ogó³em 
u¿ytkowników na terenie naszego kraju.
¯yczymy milej podró¿y z „PRESIDENTEM”.
Dziêkujemy za wybór naszej marki.

GWARANCJA NA RADIOTELEFON JEST WA¯NA
TYLKO W KRAJU ZAKUPU TOWARU.

WSTÊP

Witamy w œwiecie nowej generacji radiotelefonów CB. Nowa 
gama radiotelefonów PRESIDENT daje mo¿liwoœæ dostêpu do 
sprzêtu CB o najwy¿szej jakoœci. Wasz President Jackson II jest 
absolutn¹ nowoœci¹ na rynku CB i wielkim krokiem naprzód w 
kierunku CB spe³niaj¹cego oczekiwania najbardziej 
wymagaj¹cych u¿ytkowników.
Aby w³aœciwie wykorzystaæ jego mo¿liwoœci prosimy o 

dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi jeszcze 
przed zainstalowaniem i u¿ywaniem Twojego radiotelefonu 
PRESIDENT JACKSON II.

I. INSTALOWANIE 

1. Wybór usytuowania i monta¿ stacji samochodowej:

a) ZnajdŸ miejsce najbardziej dostosowane do prostego i 
praktycznego u¿ytkowania Twojej stacji przewoŸnej.
b) SprawdŸ, czy nie przeszkadza ona kierowcy lub pasa¿erom 
samochodu.
c) Nale¿y sprawdziæ sposób przeprowadzenia i zabezpieczenia 
ró¿nych kabli zasilania i z³¹czy akcesoriów, aby w ¿aden 
sposób nie przeszkadza³y w prowadzeniu samochodu. 

d) Do monta¿u nale¿y u¿yæ obejmy (1) mocuj¹cej dostarczanej 
wraz z radiem. Nale¿y j¹ przytwierdziæ solidnie przy pomocy 
œrub (2) dostarczonych z radiem (œrednica otworu 3,2mm) nale¿y 
przy tym uwa¿aæ, aby w czasie wiercenia tablicy rozdzielczej, nie 
uszkodziæ instalacji elektrycznej samochodu.
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e) W czasie monta¿u, nie zapomnij w³o¿yæ miêdzy radio a 
obejmê mocuj¹c¹ podk³adek(kr¹¿ków) kauczukowych. Pe³ni¹ 
one rolê amortyzatora i pozwalaj¹ na ustawienie i delikatne 
przykrêcenie radia.
f) Nale¿y przewidzieæ równie¿ miejsce na uchwyt mikrofonu.

Uwaga: Twój radiotelefon posiada wejœcie mikrofonu na œciance 
przedniej i mo¿e byæ zabudowany w tablicy rozdzielczej 
samochodu. W tym przypadku, zalecane jest przy³¹czenie 
zewnêtrznego g³oœnika (przy³¹cze EXT.SP umieszczone na 
œciance tylnej urz¹dzenia).

2. Instalowanie anteny

a) Wybór anteny:
Im wy¿sza jest antena, tym wiêkszy jest jej zasiêgnij opinii 
fachowego sprzedawcy.
 
Wiêcej na stronie www.president.com.pl

b) Antena samochodowa:
- Nale¿y j¹ instalowaæ w miejscu samochodu, gdzie jest 
najwiêksza powierzchnia metaliczna( powierzchnia 
masy),unikaj¹c mocowania do szyby ochronnej i zewnêtrznego 
lusterka wstecznego. Jeœli jakaœ antena jest ju¿ wczeœniej 
zamontowana, antena CB powinna byæ zainstalowana wy¿ej od 
niej.

- Istniej¹ dwa typy anten: anteny strojone fabrycznie i anteny do 
strojenia.

- Anteny strojone fabrycznie stosuje siê w miejscach z dobr¹ 
powierzchni¹ masy.

- Anteny do strojenia maj¹ znacznie wiêkszy zakres zastosowania 
i pozwalaj¹ osi¹gn¹æ dobre wyniki nawet przy mniej korzystnym 
usytuowaniu anteny.

- W przypadku anteny mocowanej w wierconym otworze, 
konieczne jest uzyskanie dobrego kontaktu anteny z mas¹. W tym 
celu nale¿y lekko oskrobaæ lakier z blachy w miejscu przylegania 
œruby i podk³adki trójk¹tnej.
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Charakterystyka promieniowania anteny w 
zale¿noœci od miejsca monta¿u

- Prowadz¹c kabel koncentryczny 50 , nale¿y uwa¿aæ, aby go 
nie zacisn¹æ lub nie uszkodziæ(ryzyko zwarcia).
- Po spe³nieniu w/w warunków, nale¿y pod³¹czyæ antenê do 
wtyku B.

c) antena bazowa;
Musi byæ maksymalnie ods³oniêta.
W przypadku montowania na maszcie, maszt nale¿y umocowaæ 
odci¹gami.
Anteny i akcesoria President s¹ tak skonstruowane, aby osi¹ga³y 
maksymaln¹ sprawnoœæ przy wspó³pracy z ka¿dym 
radiotelefonem tej firmy.

3. Pod³¹czenie zasilania
President Jackson II jest wyposa¿ony w uk³ad chroni¹cy przed 
zmian¹ biegunowoœci. Mimo to, przed w³¹czeniem go sprawdŸ 
pod³¹czenia. Radio powinno byæ zasilane przez Ÿród³o pr¹du 
sta³ego o napiêci 12V. Aktualnie, wiêkszoœæ samochodów 
osobowych i ciê¿arowych  funkcjonuje z minusem na masie. 
Mo¿na siê o tym upewniæ sprawdzaj¹c czy zacisk „-'' 
akumulatora jest pod³¹czony do nadwozia. W  przeciwnym 
przypadku, nale¿y skonsultowaæ siê ze sprzedawc¹.

Uwaga: Samochody ciê¿arowe posiadaj¹ generalnie dwa 
akumulatory i instalacjê elektryczn¹ 24V. Bêdzie wiêc konieczne 
w³¹czenie w obwód elektryczny przetwornicy 24/12V(np. typ 
President CV 24/12). Wszystkie czynnoœci pod³¹czenia powinny 
byæ wykonane po od³¹czeniu kabla zasilaj¹cego radiotelefon.

a) Upewnij siê, ¿e zasilanie ma rzeczywiœcie napiêcie 12V
b) SprawdŸ, który zacisk akumulatora jest „+”, a który „-” (+ 
czerwony, - czarny). W przypadku, gdy by³oby konieczne 
przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego, u¿yj kabla o podobnym lub 
wiêkszym przekroju. 
c) Konieczne jest pod³¹czenie do „+” i „-” na sta³e. Radzimy 
pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy bezpoœrednio do akumulatora 
(pod³¹czenie do kabla radia samochodowego, albo do innych 
elementów instalacji elektrycznej, mo¿e w wielu przypadkach 
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powodowaæ emisjê sygna³ów paso¿ytniczych).
d) Pod³¹cz czerwony kabel „+” do zacisku dodatniego 
akumulatora, a czarny kabel „-” do zacisku ujemnego.

Uwaga: nie wolno zastêpowaæ oryginalnego bezpiecznika (6A) 
bezpiecznikiem innej wartoœci.

4. Operacje podstawowe do wykonania, bez przechodzenia 
na nadawanie ( bez naciskania na przycisk mikrofonu):
a) Pod³¹cz mikrofon.
b) SprawdŸ pod³¹czenie anteny.
c) W³¹cz radio: przekrêæ pokrêt³o (1) w kierunku ruchu 
wskazówek zegara, a¿ do momentu, kiedy us³yszysz „klik”.
d) Obróæ pokrêt³o squelch (2) na minimum (do pozycji M).
e) Wyregulij g³oœnoœæ pokrêt³em volume do odpowiedniego 
poziomu.
f) Prze³¹cz radio na kana³ 20 za pomoc¹ prze³¹cznika kana³ów (6).

5. Regulacja przy u¿yciu miernika SWR wbudowanego lub 
zewnêtrznego (np. typ President TOS-1)

Uwaga: Regulacja ta jest obowi¹zkowa przy pierwszym 
pod³¹czeniu radia, i przy ka¿dorazowej zmianie anteny. Zaleca 
siê wykonanie tej regulacji w otwartej przestrzeni.

a) Pod³¹czanie miernika:
- Pod³¹cz miernik miêdzy radiem a anten¹, mo¿liwie najbli¿ej 
radia (u¿yj w tym celu kabla 40 cm max. z koñcówkami PL 
259).
b) Regulacja  miernika:
- Ustaw radio na kanale 20 w FM.

II. U¯YTKOWANIE RADIOTELEFONU
1. W³¹czanie/wy³¹czanie/g³oœnoœæ~ RF Power
Aby w³¹czyæ radio, przekrêæ pokrêt³o VOLUME (1) zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara;
Aby zwiêkszyæ g³oœnoœæ, przekrêæ jeszcze dalej to pokrêt³o, ca³y 
czas zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
RF Power:
Regulacja mocy nadawania tylko w AM i FM. Pozwala 
redukowaæ moc emitowan¹ w przypadku po³¹czeñ bliskich z 
rozmówc¹ nie posiadaj¹cym RF Gain. Pozycj¹ normaln¹ tej 
funkcji jest maksimum w kierunku ruchu wskazówek zegara.

2. ASC (automatyczna blokada szumów) /SQUELCH~CAL
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- Ustaw prze³¹cznik miernika w pozycji CAL (kalibrowanie).
- Naciœnij na przycisk mikrofonu, aby przejœæ na nadawanie.
- Za pomoc¹ pokrêt³a CAL, naprowadŸ wskazówkê miernika 
na indeks   .
- Ustaw prze³¹cznik na pozycjê SWR (odczytanie wartoœci 
SWR). Wartoœæ odczytana na mierniku powinna wynosiæ oko³o 
1. W przeciwnym razie, nalezy ponownie ustawiæ antenê, tak, 
aby wartoœæ na mierniku by³a maksymalnie zbli¿ona do 1 
(akceptuje siê wartoœæ miernika zawart¹ miêdzy 1 a 1,8).
- Konieczna jest powtórna kalibracja miernika przy 
ka¿dorazowym ustawianiu anteny.

Uwaga: Aby unikn¹æ start w kablach ³¹cz¹cych radio z 
akcesoriami, President rekomenduje u¿ywanie kabla krótszego 
ni¿ 3m.
Teraz Twoje radio jest gotowe do pracy.
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SQUELCH
Funkcja ta pozwala usun¹æ niepo¿¹dane szumy t³a przy braku 
sygna³u. Nie wp³ywa ona ani na jakoœæ dŸwiêkow¹ ani na moc 
nadawania, lecz pozwala w znacznym stopniu poprawiæ jakoœæ 
nas³uchu.
a) ASC (automatyczna blokada szumów) 
President posiada patent œwiatowy i wy³¹cznoœæ na ASC.
Przekrêæ pokrêt³o SQUELCH (2) w odwrotnym kierunku ni¿ 
ruch wskazówek zegara, do pozycji ASC. Dioda ASC/VOX 
zaœwieci siê na zielono.
Uwaga: je¿eli funkcji VOX jest równie¿ aktywna, dioda 
zaœwieci siê na pomarañczowo.

Kiedy aktywna jest funkcja ASC , nie jest potrzebna ¿adna rêczna 
regulacja poziomu szumów. Funkcja ta mo¿e byæ wy³¹czona 
poprzez przekrêcenie pokrêt³a w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
W tym wypadku, regulacja staje siê rêczna. Dioda ASC/VOX 
przestaje œwieciæ.

b) Rêczna blokada szumów
Obróæ pokrêt³o SQUELCH w kierunku ruchu wskazówek 
zegara dok³adnie do punktu, w którym wszystkie szumy t³a 
znikn¹. Regulacjê tê nale¿y wykonaæ precyzyjnie, bo przy 
ustawianiu w pozycji maksimum w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, tylko najsilniejsze sygna³y bêd¹ odbierane.
CAL 
Pozwala na kalibracjê miernika SWR (patrz punkt 5 str. 7)

3. MIC GAIN~RF GAIN~VOX
MIC GAIN

Regulacja poziomu czu³oœci mikrofonu. Pozycj¹ normaln¹ tej 
funkcji jest maksimum w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
RF GAIN
Regulacja czu³oœci w odbiorze. Pozycja maksimum w przypadku 
odbioru sygna³ów z du¿ej odleg³oœci. Mo¿na zmniejszyæ RF 
Gain, aby unikn¹æ zniekszta³ceñ, jeœli rozmówca jest blisko. 
Nale¿y zmniejszyæ czu³oœæ odbiornika w przypadku bliskiego 
po³¹czenia z rozmówc¹ nie posiadaj¹cym regulacji mocy. 
Pozycj¹ normaln¹ tej funkcji jest maksimum w kierunku ruchu 
wskazówek zegara.
VOX
Funkcja ta pozwala nadawaæ mówi¹c do mikrofonu 
oryginalnego(lub mikrofonu VOX dodatkowego) bez naciskania 
przycisku PTT. U¿ycie mikrofonu VOX dodatkowego, 
pod³¹czonego z ty³u aparatu (jack VOX MIC), dezaktywuje 
mikrofon oryginalny.
a) Tryb VOX  
Naciœnij krótko przycisk VOX aby aktywowaæ funkcjê VOX. 
Dioda ASC/VOX zaœwieci siê na czerwono. Ponowne 
naciœniecie tego przycisku spowoduje dezaktywacjê funkcji, a 
dioda ASC/VOX przestanie œwieciæ. 
Uwaga: jeœli funkcja ASC jest równie¿ aktywna, dioda zaœwieci 
na pomarañczowo.

b)Ustawienia VOX
naciœnij przez sekundê przycisk VOX, aby aktywowaæ funkcjê. 
Ustawienia VOX: mo¿liwe s¹ trzy poziomy regulacji: Czu³oœæ,  
Poziom Anti-VOX, OpóŸnienie. Fabrycznie ustawiony jest 
poziom Czu³oœæ. Naciskaj krótko na przycisk VOX, aby móc 
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przejœæ na nastêpne poziomy. Wybrany poziom jest wyœwietlany 
na wyœwietlaczu.

a) Czu³oœæ „L5”: pozwala wyregulowaæ czu³oœæ mikrofonu 
(oryginalnego lub dodatkowego) tak, aby osi¹gn¹æ optymaln¹ 
jakoœæ transmisji. Poziom regulacji od 1 (wysoki) do 9 (niski), za 
pomoc¹ pokrêt³a zmiany kana³ów lub przycisków UP/DN na 
oryginalnym mikrofonie.
b) Anti-VOX „AO”: pozwala niwelowaæ szumy pochodz¹ce z 
otoczenia. Poziom regulacji od 0 (Off) do 9 (niski) za pomoc¹ 
pokrêt³a zmiany kana³ów lub przycisków UP/DN na 
oryginalnym mikrofonie. 
a) OpóŸnienie „E5”: pozwala unikn¹æ nag³ego przerwania 
transmisji, daj¹c czas na dokoñczenie rozmowy. Poziom 
regulacji od 1 (krótki czas) do 9(d³ugi czas) za pomoc¹ pokrêt³a 
zmiany kana³ów lub przycisków UP/DN na oryginalnym 
mikrofonie. Po wykonaniu wszystkich ustawieñ, naciœnij przez 
sekundê na przycisk VOX, aby wyjœæ z trybu „Ustawienia VOX".

4.CLARIFIER

Fine: Funkcja ta pozwala na dostrojenie czêstotliwoœci w 
odbiorze, przy modulacji LSB/USB, dla poprawienia 
czêstotliwoœci g³osu Twojego rozmówcy.
Coarse: Umo¿liwia dostrojenie czêstotliwoœci ustawionego 
kana³u. pozycj¹ normaln¹ tego pokrêt³a jest ustawienie w pozycji 
œrodkowej.

5.Wybór trybu FM/AM/USB/LSB
Prze³¹cznik ten pozwala wybraæ tryb modulacji FM, AM, USB  
lub LSB.
Twój tryb musi odpowiadaæ trybowi Twojego rozmówcy.

Modulacja czêstotliwoœci / FM: po³¹czenie bliskie, na p³askim 
otwartym terenie.  
Modulacja amplitudy / AM: komunikacja w terenie 
pofa³dowanym, z przeszkodami utrudniaj¹cymi uzyskanie 
po³¹czenia na œredni¹ odleg³oœæ (sposób najczêœciej stosowany).
Górna i dolna wstêga USB-LSB: skuteczne po³¹czenie na du¿e 
odleg³oœci (w zale¿noœci od warunków atmosferycznych).

6. Prze³¹cznik kana³ów i przycisk UP/DN mikrofonu

Przyciski te pozwalaj¹ zmieniaæ kana³y w górê i w dó³. Sygna³ 
„beep" pojawia siê przy ka¿dej zmianie kana³u,  jeœli funkcja 
Beep jest aktywowana.
Funkcja Beep: 
Prze³¹czniki, zmiana kana³u itd... .
Aby aktywowaæ Beep: w³¹cz radio wciskaj¹c jednoczeœnie 
przycisk UP mikrofonu. 
Aby dezaktywowaæ funkcjê Beep, w³¹cz radio wciskaj¹c 
jednoczeœnie przycisk DN mikrofonu.
Funkcja SCAN: Aby aktywowaæ tê funkcjê w kolejnoœci 
rosn¹cej, naciœnij przycisk UP mikrofonu i przytrzymaj przez 2,5 
sekundy. Przeszukiwanie jest zakoñczone, kiedy jeden z kana³ów 
jest aktywny. Przeszukiwanie rozpoczyna siê znów 
automatycznie trzy sekundy po zakoñczeniu komunikacji, jeœli 
¿aden przycisk nie zosta³ w tym czasie aktywowany. 



Przeszukiwanie rozpoczyna siê znów w kolejnoœci rosn¹cej za 
pomoc¹ przycisku UP, lub w kolejnoœci malej¹cej za pomoc¹ 
przycisku DN mikrofonu.

7. Wyœwietlacz LED
Wyœwietlacz cyfrowy, wskazuje kana³, konfiguracje i poziom 
niektórych ustawieñ.

8. Dioda ASC/VOX
Dioda ta œwieci na zielono kiedy jest aktywowana funkcja ASC, 
na czerwono przy funkcji VOX, na pomarañczowo gdy obie te 
funkcje s¹ aktywne.

9. Dioda RX/TX
Dioda ta œwieci na czerwono podczas nadawania a na zielono 
podczas odbioru sygna³u.

10.DIM
Funkcja Dimmer: regulacja intensywnoœci oœwietlenia 
wyœwietlacza.

11. 

12. Kana³ priorytetowy
Prze³¹cznik ten wybiera kana³ 9 lub 19, w zale¿noœci od 
konfiguracji.

13. ROGER BEEP
- Roger Beep emituje krótki dŸwiêk w momencie zwolnienia 
przycisku w mikrofonie, oznaczaj¹cym oddanie g³osu rozmówcy. 
Historycznie, CB by³o sposobem komunikacji simpleksowej, tzn. 
nie by³o mo¿liwe mówienie i s³uchanie w tym samym czasie (jak 
przez telefon). By³o przyjête mówiæ „Roger" jeden raz przed 
zwolnieniem przycisku mikrofonu, aby uprzedziæ rozmówcê, ¿e 
mo¿e ju¿ nadawaæ. S³owo „Roger" zosta³o zast¹pione przez BEEP 
sygnalizuj¹cy, st¹d te¿ jego nazwa: Roger Beep.
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Uwaga: Roger Beep jest równie¿ s³yszalny w g³oœniku, jeœli 
funkcja ta zosta³a aktywowana przy w³¹czeniu aparatu. Je¿eli 
funkcja ta jest na OFF przy w³¹czeniu radia, tylko nasz rozmówca 
bêdzie s³ysza³ Roger Beep.

14.NB.ANL/HI-CUT
Prze³¹cznik ma trzy pozycje: Off/ Filtr NB.ANL aktywny/Filtr 
NB.ANL+HI-CUT aktywne.
NA.ANL: Noise Blanker/Automatic Noise Limiter. S¹ to filtry, 
które pozwalaj¹ na redukcjê szumów t³a i czêœci paso¿ytów przy 
odbiorze. W modulacji FM i USB/LSB aktywny jest tylko filtr 
NB.
HI-CUT: eliminacja paso¿ytów wysokiej czêstotliwoœci. Nale¿y 
go stosowaæ w zale¿noœci od warunków transmisji.

15.S/RF~SWR~CAL
Prze³¹cznik ten ma trzy pozycje, pozwalaj¹c na zmianê funkcji 
miernika.
S/RF: odczyt mocy emitowanej i wielkoœci sygna³u 
odbieranego.
SWR: odczyt wartoœci miernika SWR.
CAL:  pozwala na kalibracjê miernika SWR.

16.Miernik
Wskazuje poziom sygna³u nadawania i odbioru, SWR lub 
kalibrowanie SWR w zale¿noœci od pozycji prze³¹cznika 
S/RF~SWR~CAL (15).

17.Wejœcie mikrofonowe 6 PIN
Znajduje siê ono na przednim panelu radia, tak, aby u³atwiæ 
monta¿ w samochodzie.

18.PTT
Przycisk nadawania: naciœnij, aby mówiæ, puœæ aby us³yszeæ 
rozmówcê.

 TYLNY PANEL
A) ZASILANIE
B) WEJŒCIE ANTENY: (SO-239)
C) WEJŒCIE NA G£OŒNIK ZEWNÊTRZNY
 (8W, Æ3,5 mm)
D) WEJŒCIE NA MIKROFON VOX DODATKOWY 
(Æ2,5 mm)

III. NADAWANIE I OTRZYMYWANIE WIADOMAŒCI

Po przeczytaniu tej instrukcji , upewnij siê, ¿e Twój aparat mo¿e 
funkcjonowaæ.
Wybierz Twój kana³ (19,27).
Wybierz modulacjê(AM/FM/USB/LSB),która musi byæ taka 
sama jakiej u¿ywa Twój rozmówca.
Mo¿esz teraz nacisn¹æ na przycisk mikrofonu, i nadaæ 
wiadomoœæ „Uwaga próba radia". Pozwoli to sprawdziæ 
czytelnoœæ i moc Twojego sygna³u. Puœæ przycisk i poczekaj na 
odpowiedŸ, jeœli otrzymasz odpowiedŸ w rodzaju „Mocny i jasny 
sygna³”, to znaczy, ¿e wszystko jest w porz¹dku.

IV. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI W PRZYPADKU 
PROBLEMÓW

1. Radio nie nadaje, albo emisja jest z³ej jakoœci

SprawdŸ czy:
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- Antena jest dobrze pod³¹czona i SWR jest dobrze wyregulowany;
- Mikrofon jest dobrze pod³¹czony;
- Pokrêt³o RF POWER jest na maksimum;
- Pokrêt³o CLARIFIER,FINE/COARSE (4) s¹ w pozycji 
œrodkowej.

2.Radio nie odbiera, albo odbiór jest z³ej jakoœci
SprawdŸ czy:
- Pokrêt³o RF Gain jest na maksimum.
- Poziom squelch jest dobrze wyregulowany.
- Konfiguracja wybrana jest odpowiednia.
- Pokrêt³o VOLUME jest odpowiednio ustawione.
- Mikrofon jest pod³¹czony.
- Antena jest dobrze pod³¹czona i SWR jest dobrze 
wyregulowany.
- Korzystasz z tej samej modulacji co twój rozmówca.
- Przyciski CLARIFIER,FINE/COARSE(4) s¹ w pozycji 
œrodkowej.

3.Radio nie w³¹cza siê
SprawdŸ:
- Zasilanie
- Czy nie nast¹pi³a zmiana biegunowoœci w pod³¹czeniu radia;
- Stan bezpiecznika.

V. DANE TECHNICZNE

1. OGÓLNE
Kana³y  40
Modulacje AM/FM/USB/LSB
Zakres czêstotliwoœci 26.960MHz  27.405MHz
Impedancja anteny  50 ohms

Napiêcie zasilania 13,2V
Wymiary  185/264,5/56
Waga  1,5kg

2.NADAJNIK
Tolerancja czêstotliwoœci +/- 300Hz
Moc Noœna  4W AM/FM oraz 12W SSB
Emisja paso¿ytów mniej ni¿ 4nW (-54dBm)
Pasmo przenoszenia 300Hz - 3kHz 

w AM/FM/USB/LSB
Moc emitowana na kanale s¹siednim mniejsza ni¿ 20µW
Czu³oœæ mikrofonu 3,0mV
Pobór pr¹du 3A (z modulacj¹)

Maksymalne zniekszta³cenie 
sygna³u modulowanego 1,8% 

3.ODBIORNIK
Maksymalna czu³oœæ 
przy 20dB sinad  0,7µV-110dBm AM)

0,35µV-116dBm (FM)
0,28µV-118dBm (USB/LSB)

Pasmo przenoszenia 300Hz-3kHz w AM/FM
Selektywnoœæ miêdzykana³owa 60dB
Moc wejœciowa 3W
Czu³oœæ blokady szumów min. 0,2µV-120dBm

Max.1mV-47dBm
T³umienie czêstotliwoœci 
lustrzanych 60dB
Odpornoœæ na intermodulacjê 70dB
Pr¹d poboru 400mA nominal/

1000mA max





oraz kserokopi¹ dowodu zakupu.






