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Ο πομποδέκτης Midland 220 είναι ο ολοκαίνουργιος Multi Standard πομποδέκτης CB, ουσιώδης στις λειτουργίες 
του, αλλά προηγμένης τεχνολογίας, όπως η λειτουργία ESP2 (κύκλωμα καθαρισμού θορύβου) 
Ο Midland 220 είναι ένας πολύ πρακτικός πομποδέκτης , εύκολος στην εγκατάσταση ακόμα και σε θέση  DIN των 
οχημάτων (συνήθως DIN είναι το μέγεθος ενός ραδιοCD αυτοκινήτου) 
Όπως απαιτείται από αυτού του είδους την εγκατάσταση , το μεγάφωνο είναι στο μπροστινό πλαίσιο για να 
εγγυάται ένα υψηλής ποιότητας ακουστικό επίπεδο. 
Ο MIDLAND 220 είναι εξοπλισμένος με ένα μικρόφωνο με κουμπιά ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ ( UP/ DOWN), βάση 
στήριξης και αντάπτορα  για βάση στήριξης DIN. 
 Ν Ι Κ Α  
 



ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
 
1. Επιλογέας καναλιού: επιτρέπει τη χειροκίνητη επιλογή καναλιού 
2. Πολυλειτουργική φωτιζόμενη οθόνη , απεικονίζει: 

 
 
 
A. Επιλεγμένο κανάλι (από 1 έως 40) ή συχνότητα λειτουργίας. 
B. FREQ: Ενεργοποιημένο πλήκτρο συχνότητας. 
C. ESP: Ενεργοποιημένο κύκλωμα καθαρισμού θορύβου. 
D. EMG: Υποδεικνύει ότι τα κανάλια έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένα 
E. M1-M4: Ένδειξη καναλιού μνήμης 
F. Ένδειξη της επιλεγμένης μπάντας συχνοτήτων 
G. Εμφανίζεται όταν ο πομποδέκτης κάνει εκπομπή σε χαμηλή ισχύ (αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο σε ορισμένες 

μπάντες συχνοτήτων – βλ. πίνακα με μπάντες συχνοτήτων). 
H. RX/ TX: RX= λειτουργία λήψης TX= λειτουργία εκπομπής 
I. AM/ FM: Ένδειξη διαμόρφωσης 
J. Η ένταση του λαμβανόμενου σήματος και η ισχύς του σήματος εκπομπής 
 
3. Πλήκτρο αλλαγής χρώματος: Για αλλαγή χρώματος της φωτιζόμενης οθόνης, πιέστε με μια ακίδα το πλήκτρο. 
Δυνατότητα επιλεγόμενων χρωμάτων: λευκό, κίτρινο, βιολετί, κόκκινο, γαλάζιο , πράσινο, μπλε ή χωρίς χρώμα. 
4. Πλήκτρο διπλής λειτουργίας ΑΜ/ FM/ LCR: Για επιλογή διαμόρφωσης ΑM ή FM. Εάν επιλέξετε μία 
μπάντα συχνοτήτων που λειτουργεί μόνο σε διαμόρφωση FM.Αυτό το πλήκτρο ακόμα ενεργοποιεί την λειτουργία 
LCR (Επανάκληση Τελευταίου Καναλιού). 
5. Πλήκτρο Squelch: Για μέγιστη ευαισθησία λήψεως, το κουμπί πρέπει να ρυθμιστεί στο σημείο εκείνο όπου ο 
θόρυβος υποβάθρου παύει να υπάρχει. 



6. Πλήκτρο ON/ OFF Volume. Στην θέση “OFF” ο πομποδέκτης είναι κλειστός. Για να ενεργοποιήσετε τον 
πομποδέκτη γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα. Εν συνεχεία γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση του 
ήχου έτσι ώστε να πετύχετε το επιθυμητό επίπεδο. 
7. Υποδοχή μικροφώνου: Τοποθετήστε τον κονέκτορα του μικροφώνου σε αυτή την υποδοχή. 
8. Πλήκτρο EMG Κανάλια έκτακτης ανάγκης. Πιέζοντάς το, η συσκευή αυτόματα θα τεθεί στα κανάλια 9 ή 19 
(κανάλια έκτακτης ανάγκης) και η οθόνη θα δείξει “EMG”. Όταν η ένδειξη EMG ανάψει δε  θα είναι δυνατόν 
κατά λάθος να αλλάξετε κανάλι. 
9. Κουμπί απολαβής μικροφώνου (Mic Gain Control): Σε λειτουργία εκπομπής TX , ελέγχει την ενίσχυση του 
μικροφώνου. Τα καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνονται , παίρνοντας τη καλύτερη διαμόρφωση: Χρησιμοποιήστε 
το μικρόφωνο προσπαθώντας να βρείτε το βέλτιστο επίπεδο ενίσχυσης και την καλύτερη απόσταση από το στόμα 
σας. 
10. Κουμπί απολαβής συχνότητας ασυρμάτου RF Gain (Radio Frequency ): Ελέγχει την ευαισθησία λήψης. 
Για να αυξήσετε την ευαισθησία απλά γυρίστε το δεξιόστροφα  Η ευαισθησία μειώνεται γυρίζοντάς το 
αριστερόστροφα. Η χαμηλή ευαισθησία είναι χρήσιμη σε περίπτωση πολύ δυνατών σημάτων.  
11. Πλήκτρο N.K./ ESP. 
Πιέζοντας αυτό το διακόπτη, ενεργοποιείτε το κύκλωμα καθαρισμού. Ο θόρυβος δέκτη και οι παρεμβολές 
μπορούν τώρα να εξαλειφθούν σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία ESP2 
12. Πλήκτρο FREQ 
Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να:  

• Εμφανίσετε την συχνότητα λειτουργίας ή το κανάλι σε χρήση (πιέζοντας το πλήκτρο για περίπου 3 
δευτερόλεπτα) 

• Ενεργοποιήσετε τις δευτερεύουσες λειτουργίες των πλήκτρων “M” (M1/ M4) 
M1/ M4 
Ο MIDLAND 220 έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει και να κάνει επανάκληση, όταν είναι αναγκαίο, σε 2 
κανάλια προ-εγκατεστημένα στη μνήμη 
Για να εγκαταστήσετε στη μνήμη ένα κανάλι, ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 
Α) Επιλέξτε το κανάλι με τον κατάλληλο επιλογέα ή τα πλήκτρα “UP/ DN’ στο μικρόφωνο 
Β) Πιέστε το πλήκτρο “FREQ” : η οθόνη θα εμφανίσει “F” 
Γ) Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο “AM/ FM/ LCR” για 3 δευτερόλεπτα: Θα ακούσετε ένα “μπιπ” και η 
οθόνη θα δείξει “M1” 
Για να εγκαταστήσετε τα άλλα κανάλια, επαναλάβετε αυτά τα βήματα και πιέστε “EMG”. 
Για να κάνετε επανάκληση ένα προ-αποθηκευμένο κανάλι πιέστε τον διακόπτη “FREQ” και έπειτα το 
πλήκτρο “AM/FM/ LCR” (M4) ή “EMG” (M1) 

13. Μπροστινό μεγάφωνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ 
 

14. Κονέκτορας κεραίας (τύπου SO239). 
15. Υποδοχή EXT-SP: Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου (το εσωτερικό μεγάφωνο θα απενεργοποιηθεί). 
16. Υποδοχή S.Meter: Επιτρέπει σύνδεση εξωτερικού “S. Meter”. 
17. Τροφοδοσία 13.8V DC: Καλώδιο τροφοδοσίας. 
 
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
1. PTT: πλήκτρο εκπομπής. 
2. Πλήκτρο UP/ DOWN: Χειροκίνητη επιλογή καναλιού. 
3. Κονέκτορας μικροφώνου 6 pin. 

 
 
 



 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η ασφάλεια και η ευκολία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση ενός πομποδέκτη. Για ασφαλή 
οδήγηση, όλα τα πλήκτρα χειρισμού πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στον χρήστη χωρίς να παρεμβαίνουν στις 
κινήσεις του. Παρεμπόδιση από τα συνδεδεμένα καλώδια μπορεί να συμβάλει στην απώλεια ελέγχου του 
οχήματος. 
 Βρείτε την καλύτερη θέση στο αυτοκίνητο για την εγκατάσταση του πομποδέκτη, χρησιμοποιώντας την βάση 
στήριξης ή προαιρετική συρόμενη βάση. 
Σφίξτε τις βίδες. Η σταθερή βάση πρέπει να στηριχθεί κοντά σε μεταλλικά μέρη. 
 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
Βεβαιωθείτε ότι ο πομποδέκτης είναι κλειστός (θέση OFF). Είναι πολύ σημαντικό να συνδέσετε σωστά την 
πολικότητα ακόμα και αν η συσκευή έχει προστασία για ανάποδη τροφοδοσία: 
Κόκκινο = θετικός πόλος (+) 
Μαύρο = αρνητικός πόλος (-) 
Τα ίδια χρώματα βρίσκονται στην μπαταρία και στην ασφαλειοθήκη του αυτοκινήτου. Συνδέστε σωστά το 
καλώδιο με την μπαταρία. 
Λ Η Ν Ι Κ Α 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 
1. Τοποθετήστε την κεραία όσο ψηλότερα γίνεται. 
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 τον διακόπτη ανάφλεξης, μετρητές 
οργάνων, κ.λ.π. 
5. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία γειώνει σε μεταλλικό σημείο στο σασί του αυτοκινήτου. 
6. Προσέξτε για τυχόν ζημιές στο καλώδιο κατά την διάρκεια της εγκατάστασης της κεραίας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ζημιών, ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία το CB σας χωρίς να έχετε συνδέσει την 
σωστή κεραία. Συστήνεται να κάνετε περιοδικούς ελέγχους του καλωδίου και των στασίμων. 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ 
1. Βιδώστε το βύσμα του μικροφώνου στην υποδοχή του. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά με τον κονέκτορα της κεραίας. 
3. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί SQUELCH είναι γυρισμένο τελείως αριστερά. 
4. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και ρυθμίστε το κουμπί volume. 
5. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι. 
6. Για να κάνετε εκπομπή, πιέστε το πλήκτρο PTT και μιλήστε με κανονική φωνή. 
7. Για λήψη, ελευθερώστε το πλήκτρο PTT. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
Οι μπάντες συχνοτήτων πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με την χώρα που θα λειτουργήσει ο πομποδέκτης. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

1. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα. 
2. Ενεργοποιήστε το πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο N.K./ ESP  
3. Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα συχνότητας πιέζοντας τα πλήκτρα UP / DOWN (βλ. τον πίνακα 

παρακάτω). 
Περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε και μετά ενεργοποιήστε πάλι τον πομποδέκτη. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 
Στις μπάντες συχνοτήτων UKE ή UKC, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας την άλλη μπάντα, πιέζοντας το πλήκτρο 
“ΑM/LCR” για 3 δευτερόλεπτα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 
Εάν επιλέξετε μία μπάντα συχνοτήτων που λειτουργεί μόνο στην διαμόρφωση FM, το πλήκτρο “AM/FM/LCR” 
ενεργοποιεί μόνο την λειτουργία LCR (Επανάκληση Τελευταίου Καναλιού). 
Ε  Ν Ι Κ Α 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Ε Λ  
Απεικόνιση 
ψηφίων            Χώρα                Μπάντα 

Συχνότητα 
 

I Ιταλία           40CH AM/FM 4W Fx 26,965-27,405 MHz 
I2 Ιταλία           34CH AM/FM 4W Fx 26,875-27,265 MHz 
D Γερμανία      80CH FM 4W - 12CH AM 1W Fx 26,565-27,405 MHz 
D2 Γερμανία      40CH FM 4W - 12CH AM 1W Fx 26,965-27,405 MHz 
D3 Γερμανία      80CH FM 4W - 40CH AM 1W Fx 26,565-27,405 MHz 
EU Ευρώπη        40CH FM 4W - 40CH AM 1W Fx 26,965-27,405 MHz 
EC Ευρώπη        40CH FM 4W Fx 26,965-27,405 MHz 
E Ισπανία         40CH AM/FM 4W Fx 26,965-27,405 MHz 
F Γαλλία          40CH FM 4W - 40CH AM 1W Fx 26,965-27,405 MHz 
UKE Αγγλία          40CH FM 4W Fx 26,60125-27,99125MHz 
UKC Αγγλία          40 CH FM 4W CEPT Fx 26,965-27,405MHz 
PL Πολωνία       40CH AM/FM 4W Fx 26,960-27,400MHz 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η μπάντα συχνοτήτων που επιτέπεται σε όλη την Ευρώπη είναι 40 CH FM 4W (EC). 
Ι Κ Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Κανάλια.............................................................. 40 FM (βλ. πίνακα μπάντας συχνοτήτων) 
Εύρος συχνότητας...............................................................................25.615 - 30.105 MHz 
Έλεγχος συχνότητας..................................................................................................... PLL 
Θερμοκρασία λειτουργίας...................................................................................-10°/+55° C 
Τροφοδοσία (DC)........................................................................................ 13.8V DC ±15% 
Κύκλος λειτουργίας .......................................................................5/5/90 (1 ώρα λειτουργίας) 
Διαστάσεις............................................................................. 170 (Μ)x 52 (Υ) x 1170 (Π) mm 
Βάρος........................................................................................................................1,020 kg 
 
ΔΕΚΤΗΣ 
Σύστημα λήψης........................................................... διπλής μετατροπής υπερετερόδυνο 
Ενδιάμεσες συχνότητες.................................................I° IF: 10.695 MHz • II° IF: 455 KHz 
Ευαισθησία..................................................................................... ...1μV για 20 dB SINAD 
Ακουστική ισχύς εξόδου @10% THD................................................ >4.0 W min @ 8 Ohm 
........................................................................................................... .> 2.0 W min @ 8 Ohm 
Ακουστική παραμόρφωση...................................................... μικρότερο από 3% @ 1 KHz 
Κατανάλωση ρεύματος στην αναμονή..................................................................... 200mA 
 
ΠΟΜΠΟΣ 
Ισχύς εξόδου (RF) ............................................................................................4W @ 13.8Vdc 
Διαμόρφωση ....................................................................................................AM: 85% - 95% 
.............................................................................................................FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz 
Κατανάλωση ρεύματος................................................................1100mA (χωρίς διαμόρφωση) 
 
 
Όλες οι προδιαγραφές δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
 
 
 
Ένας εύκολα προσβάσιμος διακόπτης θα πρέπει να συνδεθεί στο καλώδιο εγκατάστασης, 
ο οποίος θα αποσυνδέει και τους δύο πόλους ταυτόχρονα. 


