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UWAGA: Nie wolno nadawać bez podłączonej anteny – może dojść do 
uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. 
Wszelkie próby ingerowania we wnętrze radiotelefonu mogą spowodować jego 
uszkodzenie i utratę gwarancji. 

PODŁĄCZANIE ANTENY: 
Kabel antenowy musi być zakończony wtykiem UC1. Należy używać anten 
przeznaczonych do pracy na częstotliwości 27 MHz, i podłączonych kablem o 
impedancji 50 Ohm. 

UCHWYT NA MIKROFON: 
Zamontuj uchwyt do mikrofonu w dogodnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał w 
swobodnym operowaniu samochodem. 

BUDOWA RADIA:

 
1. 4-pinowe złącze mikrofonowe
2. Włączenie / wyłączenie i regulacja głośności 
3. Kontrola SQUELCH
4. Wyświetlacz LCD
5. Przełącznik AM / FM
6. Skanowanie
7. „Szybki” kanał „9” (reset) 
8. Przełącznik kanałów góra dół 



Obsługa CB w 6 prostych krokach: 
Krok 1: Podłącz mikrofon do gniazda. 
Krok 2: Upewnij się, że wtyk anteny jest solidnie połączony z gniazdem w 
radiostacji. 
Krok 3: Upewnij się, że pokrętło SQUELCH jest w pozycji „godziny 9”. 
Ewentualnej regulacji dokonaj po kroku 5. 
Krok 4: Włącz radiostację i ustaw pokrętło głośności w dogodnej pozycji. 
Krok 5: Wybierz pożądany kanał. 
Krok 6: Aby nadawać, wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby 
odbierać puść przycisk PTT. 

SKANOWANIE 
CB wyposażono w funkcję skanowania. Po wciśnięciu przycisku skanowania 
zostanie wyszukany kanał na którym jest obecnie nadawany sygnał. 
Skanowanie rozpocznie się na nowo 7 sekund po utracie nadawanego sygnału. 
Aby wyłączyć skanowanie należy ponownie wcisnąć przycisk „SCAN”, lub 
przycisk PTT w mikrofonie. 

SZYBKI KANAŁ 9 
Jest to kanał „ratunkowy”. Wciśnij ten przycisk w przypadku zagrożenia. 

RESET 
Jeśli CB przestaje działać prawidłowo można je zresetować. Służy do tego 
przycisk „szybkiego kanału 9”. Przy wyłączonym radiu i wciśniętym przycisku 
należy włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się „RS” co oznacza, że radio 
zostało zresetowane do ustawień fabrycznych. 

GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY 
Do CB można podłączyć opcjonalnie głośnik zewnętrzny o średnicy wtyczki 3.5 
mm. 

MULTISTANDARD 
Istnieje możliwość przełączenia radia w jeden z kilku europejskich standardów 
poprzez włączenie radia z jednocześnie wciśniętym przyciskiem skanowania 
SC. Na wyświetlaczu pojawi się ikona MT oraz migający symbol kraju w jaki 
radio jest przestawione. Standard przestawia się pokrętłem zmiany kanałów. 
Wybór zatwierdza się przyciskiem SC. Dostępne standardy: IT (Włochy), PO 
(Polska), DE (Niemcy), EU (Europa), CE (CEPT) 
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Prawidłowe usuwanie produktu

– Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

– W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 
środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych 
powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali 
zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

– Opakowanie może być poddane recyklingowi.
– Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i 

odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
– Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić  właściwy poziom 

zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.




