
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAN 48 PLUS MULTI 
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ CB ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 



Το Alan 48 Plus Multi αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι 
σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου CB (Citizen Band).Η 
κατασκευή του συγκεκριμένου εγγυάται μια μακροχρόνια, χωρίς προβλήματα υψηλή 
απόδοση, διότι πρόκειται για μία συσκευή ποιότητας, εντέχνως κατασκευασμένη με 
τα καλύτερα υλικά. Το κύκλωμα του είναι σταθερό, τοποθετημένο σε μια στιβαρή 
πλακέτα. Το Alan 48 Plus Multi έχει ενσωματωμένο κύκλωμα PLL επιτυγχάνοντας 
μια νέα τεχνική για τη δημιουργία όλων των  των απαιτούμενων συχνοτήτων με τους 
λιγότερους κρυστάλους. Ως αποτέλεσμα έχετε καλύτερο έλεγχο συχνοτήτων και 
κορυφαία αξιοπιστία. Τέλος , ο συγκεκριμένος πομποδέκτης είναι εφοδιασμένος με 
φωτιζόμενα πλήκτρα, επιτρέπουν τη χρήση τη νύχτα 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ν 
: εισάγετε το κονέκτορα του μικροφώνου σε αυτήν την 

3. νη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 

ΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 

1. Επιλογέας καναλιώ
2. Υποδοχή μικροφώνου

υποδοχή. 
Φωτιζόμε

 
Ε
 
 



A. Αριθμός επιλεγμένου καναλιού. 
B. Η ισχύς του λαμβανόμενου και του εκπεμπόμενου σήματος. 
C. Διαμόρφωση AM/FM. 
D. Κατάσταση RX/TX: TX= εκπομπή  , RX= λήψη. 
E. Λειτουργία SCAN (σάρωση). 
F. Λειτουργία EMG CH9 (κατάσταση εκτάκτου ανάγκης). 
G. M1-M2-M3-M4: αποθηκευμένα κανάλια μνήμης. 
H. DW: Λειτουργία Dual Watch ενεργοποιημένη. 
I. Επιλεγμένη μπάντα συχνότητας. 
J. LOW: Εμφανίζεται όταν ο πομποδέκτης εκπέμπει σε χαμηλή ισχύ (αυτή η 

λειτουργία είναι δυνατή σε μερικές ζώνες συχνότητας μόνο – βλ. το πίνακα 
ζώνης συχνότητας). 

K. LOCK: Ενεργοποιημένο το κλείδωμα πλήκτρων μικροφώνου (πλήκτρα 
UP/DOWN). 

 
 
4. ON/OFF VOLUME : στη θέση “OFF” ο πομποδέκτης σας είναι 

απενεργοποιημένος. Γυρίστε αυτόν το μεταγωγέα δεξιόστροφα για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Γυρίστε τον λίγο περισσότερο για να ρυθμίσετε την 
ένταση του ήχου, μέχρι να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Έχοντας το 
διακόπτη “PA-CB” (12) στη θέση PA μπορείτε με αυτόν το μεταγωγέα να 
ελέγξετε το επίπεδο της εξόδου του ήχου. 

5. Squelch (φίμωση θορύβου): για τη μέγιστη ευαισθησία δέκτη, ρυθμίστε το 
squelch ακριβώς εκεί όπου ο παρασιτικός θόρυβος εξαφανίζεται. 

6. Απολαβή RF (ραδιοσυχνότητα): ελέγχει την ευαισθησία λήψης. Για να 
αυξήσετε την ευαισθησία, απλά γυρίστε το μεταγωγέα δεξιόστροφα. Η 
ευαισθησία μειώνεται γυρίζοντας το μεταγωγέα αριστερόστροφα. Η χαμηλή 
ευαισθησία είναι χρήσιμη όταν είναι παρόντα στη μπαντα πολύ ισχυρά σήματα. 

7. Απολαβή μικροφώνου (Mic): σε κατάσταση εκπομπής (TX), ελέγχει την 
ενίσχυση του μικροφώνου. Για να πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο και ρυθμίστε την καλύτερη απόσταση του 
μικροφώνου από το στόμα σας και το επίπεδο ενίσχυσης, ρωτώντας το 
συνομιλητή σας πότε υπάρχει καλύτερη διαμόρφωση. 

8. Πλήκτρα M1 – M2 M3 – M4: Αυτά τα πλήκτρα επιτρέπουν την αποθήκευση και 
την επανάκληση 4 αποθηκευμένων καναλιών. Πώς να αποθηκεύσετε: επιλέξτε το 
επιθυμητό κανάλι και πιέστε το πλήκτρο M1 για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα για 
να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο κανάλι στη M1 μνήμη. Επαναλάβετε αυτά τα 
βήματα για να αποθηκεύσετε και άλλα. 

9. Πλήκτρο EMG: Κανάλι έκτακτης ανάγκης. Πιέζοντας το, η συσκευή θα γυρίσει 
αυτόματα στο CH 9 (κανάλι έκτακτης ανάγκης). Η οθόνη θα εμφανίσει την 
ένδειξη EMG. Καθιστά αδύνατον να αλλάξει τυχαία το κανάλι. 

10. Πλήκτρο Q. Up: Για να προχωρήσετε 10 κανάλια επάνω. 
11. Πλήκτρο Q.Down: Για να προχωρήσετε 10 κανάλια κάτω. 
12. Διακόπτης “CB/PA. Στη θέση “CB”, η συσκευή λειτουργεί ως πομποδέκτης. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PA (public address – δημόσια 
ανακοίνωση) μόνο εάν συνδέσετε ένα μεγάφωνο με την υποδοχή PA (20). Σε 
αυτήν την περίπτωση ο μεταγωγέας Volume (4) ελέγχει το επίπεδο έντασης 

13. Διακόπτης ANL/OFF. Στη θέση ANL ενεργοποιεί έναν αυτόματο περιοριστή 
θορύβου για θορύβους που προκαλούνται από τη μηχανή του αυτοκινήτου ή 
άλλων πηγές. 

14. Διακόπτης Local/DX: Θέση “Local”: για λήψη δυνατών σημάτων. Θέση “DX”: 
για λήψη αδύνατων σημάτων. 



15. Πλήκτρο AM/FM (LCR): Για να επιλέξετε την διαμόρφωση AM ή FM. Εάν το 
πιέσετε μαζί με το πλήκτρο SCAN (16) κατά την ενεργοποίηση του πομποδέκτη, 
επιλέγει τη μπάντα λειτουργίας, η οποία θα εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν 
επιλέξετε μια ζώνη συχνότητας που λειτουργεί σε διαμόρφωση  FM μόνο, αυτό το 
πλήκτρο ενεργοποιεί τη λειτουργία LCR (ανάκληση τελευταίου καναλιού που 
κλήθηκε). 

16. Πλήκτρο SCAN: με αυτό το πλήκτρο, μπορείτε αυτόματα να κάνετε αναζήτηση 
για ένα κανάλι με κίνηση. Γυρίστε το μεταγωγέα squelch (5) δεξιόστροφα έως 
ότου ο παρασιτικός θόρυβος δεν ακούγεται πλέον. Πιέστε το πλήκτρο SCAN: ο 
πομποδέκτης θα ανιχνεύσει αυτόματα όλα τα κανάλια έως ότου βρει κάποιο 
κανάλι με δραστηριότητα. Εάν το πιέσετε μαζί με το πλήκτρο AM/FM (15) κατά 
την ενεργοποίηση του πομποδέκτη, επιλέγει τη μπάντα λειτουργίας, η οποία θα 
εμφανίζεται στην οθόνη.  

17. Πλήκτρο DW: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε σας να ελέγχετε 2 κανάλια της 
επιλογής σας. Όταν ένα σήμα λαμβάνεται στο δεύτερο κανάλι, η συνομιλία στο 
πρώτο διακόπτεται αυτόματα και ο δέκτης γυρίζει στο δεύτερο κανάλι. Ο έλεγχος 
αρχίζει πάλι 4 δευτερόλεπτα αφότου παύσει κάθε δραστηριότητα στο κανάλι. 
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, εκτελέστε τα εξής βήματα: 
α. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι μέσω του επιλογέα καναλιών. 
β. Πιέστε το πλήκτρο DW (στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη DW). 
γ. Επιλέξτε το δεύτερο κανάλι. 
δ. Πιέστε το πλήκτρο DW πάλι και η ένδειξη DW θα σταθεροποιηθεί. 
ε. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο DW. 

 
ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
18. Κονέκτορας κεραίας (τύπος κονέκτορα SO239) 
19. Υποδοχή S-meter: δίνει την δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό S-meter 
20. Υποδοχή PA: Συνδέοντας ένα εξωτερικό μεγάφωνο, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σαν ενισχυτή ήχου. 
21. Υποδοχή EXT (δίνει την δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού μεγάφωνου) (όταν 

συνδεθεί εξωτερικό μεγάφωνο, απενεργοποιείται αυτόματα ) 
22. Power 13,8 V DC: καλώδιο τροφοδοσίας 
 
 



ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
1. PTT: Πλήκτρο εκπομπής 
2. Πλήκτρα Up/Down: χειροκίνητος επιλογέας 

καναλιών 
3. Πλήκτρο LOCK: Σας επιτρέπει να “κλειδώσετε” 

τα πλήκτρα Up/ Down 
4. Κονέκτορας μικροφώνου 6 pin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Η ασφάλεια και η ευκολία είναι η αρχική σκέψη στη τοποθέτηση οποιουδήποτε 
μέρους του εξοπλισμού στο αυτοκίνητο. Όλα τα πλήκτρα ελέγχου πρέπει να είναι 
άμεσα προσβάσιμα και να μη παρεμποδίζονται οι κινήσεις του χρήστη, για το σωστό 
χειρισμό του οχήματος. Διαλέξτε τη σωστή θέση για τη συσκευή με τις βάσεις 
στήριξης που θα στερεώσετε με τις παρεχόμενες βίδες. 
 
 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης είναι απενεργοποιημένος. Όσον αφορά την 
τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος είναι σημαντικό να προσέχετε την πολικότητα ακόμα 
κι αν η συσκευή προστατεύεται από ανάποδη πολικότητα: 
Κόκκινο = θετικός πόλος (+) 
Μαύρο = αρνητικός πόλος (-) 
 Τα ίδια χρώματα βρίσκονται στην μπαταρία και στην ασφαλειοθήκη του 
αυτοκινήτου. Συνδέστε σωστά την πολικότητα του καλωδίου με την μπαταρία. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Για να λάβετε την καλύτερη απόδοση συστήνουμε να εγκαταστήσετε το 
πομποδέκτη σε σημείο με αρκετή κυκλοφορία αέρα. 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 
1. Τοποθετήστε την κεραία σε όσο το δυνατόν υψηλότερο σημείο. 
2. Όσο μακρύτερη είναι η κεραία, τόσο καλύτερη θα είναι η απόδοση. 
3. Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε την κεραία στο κέντρο οποιασδήποτε επιφάνειας 

επιλέξετε. 
4. Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας μακριά από πηγές θορύβου, όπως η μίζα του 

αυτοκινήτου, οι μετρητές, κ.λπ. 
5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σταθερή γείωση μεταξύ του μετάλλου του οχήματος 

και της κεραίας.  
6. Προσέξτε τυχόν ζημιές στη καλωδίωση κατά τη διάρκεια της εγκατάσταση της 

κεραίας. 
 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές, μην ενεργοποιήστε ποτέ το 
CB σας χωρίς σύνδεση μιας κατάλληλης κεραίας. Ένας έλεγχος κατά διαστήματα του 
καλωδίου και του S.W.R. συστήνεται. 
 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΣΑΣ 
1. Βιδώστε το βύσμα του μικροφώνου στην υποδοχή μικροφώνου. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία σας είναι σφιχτά συνδεμένη με τον κονέκτορα της. 
3. Βεβαιωθείτε ότι ο μεταγωγέας squelch είναι γυρισμένος τελείως αριστερόστροφα. 
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε την ένταση. 
5. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι σας. 
6. Για να εκπέμψετε, πιέστε το πλήκτρο PTT και μιλήστε με κανονικό τόνο φωνής. 
7. Για να λάβετε, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT. 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
Οι ζώνες συχνότητας πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τη χώρα όπου πρόκειται 
 να λειτουργήσουν. 
 
 
Διαδικασία: 
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 
2. Ενεργοποιήστε τη ενώ πιέζετε τα πλήκτρα AM/FM και SCAN ταυτόχρονα. 
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα καναλιών και επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη 

συχνότητας (δείτε τον πίνακα παρακάτω). 
4. Για να σταματήσετε την επιλογή σας, πιέστε το πλήκτρο AM/FM. 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Ψηφία Χώρα 
I/ GR Ιταλία/ Ελλάδα 40 CH AM/FM 4Watt 

I2 Ιταλία 34 CH AM/FM 4Watt 
D Γερμανία 80 CH FM 4Watt / 1 2 CH AM 1 Watt 
D2 Γερμανία 40 CH FM 4Watt / 1 2 CH AM 1 Watt 
EU Ευρώπη 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt 
EC CEPT 40 CH FM 4Watt 
E Ισπανία 40 CH AM/FM 4Watt 
F Γαλλία 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt 

UK Βρεττανία 40 CH FM 4 Watt Βρεττανικές συχνότητες + EC 40 CH 
Συχνότητες FM 4Watt CEPT 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η ζώνη συχνοτήτων που αναμφισβήτητα επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη είναι 40CH 
FM 4W (EC) 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Αριθμός καναλιών ...........................................40 FM (βλ. πίνακα ζωνών συχνοτήτων) 
Έυρος συχνότητας ...................................................................25.615 έως 3 0.105 MHz 
Έλεγχος συχνοτητας................................................................................................. PLL 
Θερμοκρασία λειτουργίας……....................................................................-10°/+55° C 
Τάση εισόδου συνεχούς ρεύματος........................................................13.8V DC ±15% 
Διαστάσεις.........................................................................180 (Μ)x50 (Υ)x150 (Β) mm 
Βάρος.....................................................................................................................1 kg 
ΔΕΚΤΗΣ 
Σύστημα λήψης........................................................υπερετερόδυνη διπλής μετατροπής 
Ενδιάμεση συχνότητα ..........................................1η IF: 1 0.695 MHz • 2η IF: 455 KHz 
Ευαισθησία.................................................................0.5μV για 20 dB SINAD στα FM 
....................................................................................0.5μV για 20 dB SINAD στα AM 
Ισχύς εξόδου ήχου @10% THD............................................................2.0 W @ 8 Ohm 
Διαστρέβλωση ήχου.............................................................λιγότερη από 8% @ 1 KHz 
Απόρριψη εικόνας…..............................................................................................65 dB 
Απόρριψη γειτονικών διαύλων...............................................................................65 dB 
Αναλογία σήματος/ θορύβου..................................................................................45 dB 
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής............................................... 250mA 
ΠΟΜΠΟΣ 
Ισχύς εξόδου....................................................κύκλος εργασίας 10% 4W @ 13 .8V DC 
Διαμόρφωση…...........................................................................AM: από 85% έως 95% 
................................................................................................... FM:1,8 KHz ± 0,2 KHz 
Απόκριση συχνότητας..............................................................από 400 Hz έως 2.5 KHz 
Αντίσταση εξόδου….....................................................................................RF 50 Ohm 
Αναλογία σήματος/ θορύβου........................................................................ 40 dB MIN 
Κατανάλωση ρεύματος......(1100mA (κατά τη διάρκεια εκπομπής χωρίς διαμόρφωση) 
 
 
 
Όλα τα χαρακτηριστικά της συσκευής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρότερη 
ειδοποίηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


