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PRESIDENT GEORGE

b/ sprawdŸcie, czy nie przeszkadza ona kierowcy lub pasa¿erom
samochodu,

Witajcie w œwiecie radiotelefonów CB trzeciej generacji.
Ta nowa gama urz¹dzeñ INTERAKTYWNYCH umo¿liwi
Wam znakomit¹ ³¹cznoœæ radiow¹. Dziêki u¿yciu najnowoczeœniejszej technologii gwarantuj¹cej znakomit¹ jakoœæ,
Wasz President GEORGE jest absolutn¹ nowoœci¹ na rynku
CB i wielkim krokiem naprzód w kierunku CB spe³niaj¹cego
oczekiwania najbardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników.
Aby jak najlepiej wykorzystaæ wszystkie jego mo¿liwoœci
radzimy Wam przeczytaæ dok³adnie tê instrukcjê przed
zamontowaniem i u¿yciem Waszego President GEORGE’a.

c/ weŸcie pod uwagê, ¿e wyœwietlacz radia jest widoczny, jeœli
k¹t widzenia zawarty jest w przedziale – 20° + 60°
d/ nale¿y przewidzieæ sposób przeprowadzenia zabezpieczenia
ró¿nych kabli/ zasilania i ³¹cz¹cego akcesoria, aby w ¿aden
sposób nie przeszkadza³y w prowadzeniu samochodu,
e/ u¿yjcie do monta¿u obejmy mocuj¹cej dostarczanej wraz
z radiem. Nale¿y j¹ przytwierdziæ solidnie przy pomocy œruby,
aby w czasie wiercenia tablicy rozdzielczej nie naruszyæ
instalacji elektrycznej samochodu,

UWAGA:

f/ w czasie monta¿u, nie zapomnijcie w³o¿yæ miêdzy radio
a obejmê mocuj¹c¹ podk³adek (kr¹¿ków) kauczukowych.
Pe³ni¹ one rolê amortyzatora i pozwalaj¹ na ustawienie
i delikatne przykrêcenie radia,

Zanim zaczniecie u¿ytkowaæ radio, uwa¿ajcie aby nie
nadawaæ nigdy bez pod³¹czonej anteny (przy³¹cze B na tylnej
œciance urz¹dzenia) ani bez sprawdzenia SWR (wspó³czynnika fali stoj¹cej), w przeciwnym razie ryzykujecie zniszczeniem wzmacniacza mocy, co nie jest objête gwarancj¹.

g/ proszê przewidzieæ miejsce dla uchwytu mikrofonu.

A. INSTALACJA URZ¥DZENIA

UWAGA:

1. WYBÓR USYTUOWANIA I MONTA¯ STACJI
SAMOCHODOWEJ
a/ znajdŸcie usytuowanie najbardziej dostosowane do prostego
praktycznego u¿ywania Waszej stacji przewoŸnej,
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2. INSTALACJA ANTENY

Wasz radiotelefon posiadaj¹cy wejœcie mikrofonu na œciance
przedniej mo¿e byæ zabudowany w tablicy rozdzielczej
samochodu. W tym przypadku, jest zalecane przy³¹czenie
zewnêtrznego g³oœnika (przy³¹cze EXT.SP umieszczone na
œciance tylnej urz¹dzenia).

Instalacja anteny bazowej musi byæ pod³¹czona do instalacji
odgromowej budynku.

a/ Wybór anteny. W CB wa¿niejsza jest sprawnoœæ anteny ni¿
jej wielkoœæ. Zasiêgnijcie tu opinii fachowego sprzedawcy.
b/ antena samochodowa – nale¿y j¹ instalowaæ w miejscu
samochodu, gdzie jest najwiêksza powierzchnia metaliczna
(powierzchnia masy) unikaj¹c mocowania do szyby
ochronnej i lusterka wstecznego. Anteny strojone maj¹
znacznie wiêkszy zakres zastosowania i pozwalaj¹ osi¹gn¹æ
dobre wyniki nawet przy mniej korzystnym usytuowaniu
anteny (patrz rozdzia³ 5 – regulacja SWR). W przypadku
anteny mocowanej w wywierconym otworze jest konieczne
uzyskanie dobrego kontaktu anteny z mas¹ w tym celu
nale¿y lekko oskrobaæ blachê w miejscu przylegania œruby
i podk³adki zaciskowej – prowadz¹c kabel koncentryczny
uwa¿ajcie, aby go nie zacisn¹æ lub nie uszkodziæ (z³amanie
kabla lub zwarcia) – po spe³nieniu w/w warunków nale¿y
antenê pod³¹czyæ do wtyku /B/
c/ Antena bazowa – postarajcie siê, aby by³a maksymalnie
ods³oniêta w przypadku mocowania na maszcie. Maszt
nale¿y umocowaæ odci¹gami. Anteny i akcesoria President
s¹ tak skonstruowane, aby osi¹ga³y optymalna sprawnoœæ
przy wspó³pracy z ka¿dym radiotelefonem tej firmy.
Monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z dokumentacj¹
techniczn¹ anteny i po uzgodnieniu z administracj¹
budynku, na którym antena bêdzie umiejscowiona.
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c/ po³¹czcie czerwony drut (+) do zacisku dodatniego
akumulatora, a czarny drut (-) do zacisku ujemnego,

3. POD£¥CZENIE ZASILANIA
President George jest wyposa¿ony w uk³ad chroni¹cy
przed zmian¹ biegunowoœci. Mimo to, przed w³¹czeniem
go sprawdŸcie po³¹czenia. Radio powinno byæ zasilane
przez Ÿród³o pr¹du sta³ego o napiêciu 12V (na masie).

d/ pod³¹czcie kabel zasilaj¹cy do radia. Uwaga - nie wolno
zastêpowaæ oryginalnego bezpiecznika (5A) bezpiecznikiem
innej wartoœci,
e/ jeœli od³¹czycie zasilanie, radio ustawia siê automatycznie
na system ochronny i za¿¹da od was wprowadzenia kodu
wejœciowego przy ponownym pod³¹czeniu.

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

czarny

a/ upewnijcie siê, ¿e zasilanie ma rzeczywiœcie napiêcie 12V

czerwony

b/ sprawdŸcie, który zacisk akumulatora jest „-” a który „+”
(+ czerwony , - czarny). W przypadku gdy by³oby
konieczne przed³u¿enie kabla zasilaj¹cego, u¿yjcie kabla
o podobnym lub wiêkszym przekroju, aby nie wprowadzaæ
kodu wejœciowego (Security Code System) przy ka¿dym
wyjeŸdzie samochodem. Radzimy Wam wiêc po³¹czyæ
przewód zasilaj¹cy bezpoœrednio do akumulatora
(po³¹czenie do kabla radia samochodowego albo do
innych elementów instalacji elektrycznej mo¿e w wielu
przypadkach powodowaæ emisjê sygna³ów paso¿ytniczych).

4. OPERACJE PODSTAWOWE DO WYKONANIA
PRZED PIERWSZYM U¯YCIEM
Bez przechodzenia na nadawanie (bez naciskania na przycisk
mikrofonu):
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a/ pod³¹czyæ mikrofon,

c/ wyregulujcie pokrêt³o SWR/CAL a¿ wyœwietli siê 7
s³upków (na poziomie indeksu „s”) przy RF/ POWER
na maximum,

b/ sprawdŸcie pod³¹czenie anteny,
c/ w³¹czcie radio
Naciœnijcie 4 razy przycisk PROGRAM (kod wejœciowy
ustalony przez producenta/ potem 1 raz na POWER.
Radio w³¹cza siê i ustawia siê automatycznie na kanale
19 AM (MIC GAIN i RF GAIN na maximum),

d/ naciœnijcie jeszcze raz na przycisk MTR, wtedy zgaœnie
indeks „ ” a wyœwietli siê napis SWR; mo¿ecie wtedy
odczytaæ wartoœæ SWR (dolna skala). Jeœli widzicie na
wyœwietlaczu mniej ni¿ 3 rzêdy s³upków, to oznacza to,
¿e wartoœæ SWR jest wystarczaj¹co ma³a (przy czym
wartoœæ optymalna SWR to 1) , jeœli wiêcej ni¿ 3, radzimy
Wam poprawiæ strojenie anteny i powtórzyæ procedurê
od punktu a/.

d/ obróæcie pokrêt³o Squelch na minimum (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Obróæcie
pokrêt³o RF Power w kierunku ruchu wskazówek zegara
(Ustawcie pokrêt³o Volume) na odpowiednim poziomie,

e/ naciœnijcie ostatni raz na MTR, przy przycisku mikrofonu
wci¹¿ wciœniêtym, dla przywrócenia radia do normalnej
pracy i wyœwietlenia S/SF,

e/ prze³¹czcie radio na kana³ 20 albo za pomoc¹ przycisku
„CH” w mikrofonie lub na œciance przedniej, albo za
pomoc¹ obrotowego prze³¹cznika kana³ów.
5. REGULACJA PRZY U¯YCIU MIERNIKA SWR
WBUDOWANEGO
Aby ja wykonaæ postêpujemy w nastêpuj¹cy sposób:
a/ naciœnijcie na przycisk mikrofonu, aby przejœæ na
nadawanie i trzymajcie tak podczas trwania ca³ej regulacji,
b/ naciœnijcie na przycisk MTR a¿ wyœwietli siê indeks „ ”
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- przy pomocy pokrêt³a kalibrowania doprowadŸcie ig³ê miernika
do indeksu „ ”,
- przestawcie prze³¹cznik na pozycjê SWR (odczyt wartoœci SWR)
Wartoœæ czytana na skali powinna byæ bardzo bliska 1.
W przeciwnym wypadku, poprawcie strojenie waszej anteny a¿
do otrzymania wartoœci SWR najbli¿szej 1 (wartoœci zawieraj¹cej
siê miêdzy 1 a 1,8 s¹ dopuszczalne),
- konieczna jest powtórna kalibracja miernika SWR po ka¿dej
zmianie strojenia anteny. Teraz Wasz President George jest gotów
do pracy.
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B. EKSPLOATACJA - funkcje radiotelefonu i ich u¿ycie
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1.POWER
a/ krótkie naciœniecie pozwala w³¹czyæ i wy³¹czyæ radio,

Regulacja przy u¿yciu zewnêtrznego miernika SWR (typ
TOS-1 lub TOS 2 President):

b/ d³ugie naciœniêcie (oko³o 3 sekundy) uruchamia ochron¹ przez
kod wejœciowy. Jest wiêc konieczne wprowadziæ ten kod
ponownie przed kolejnym w³¹czeniem radia.

a/ Pod³¹czenie miernika SWR
- pod³¹czcie miernik SWR miêdzy radio i antenê tak blisko
jak to jest mo¿liwe (u¿yjcie do tego kabla o d³ugoœci max.
40 cm typu CA2 C President),

UWAGA:
W momencie wy³¹czenia urz¹dzenia ostatnia konfiguracja
jest zapamiêtana a¿ do nastêpnego u¿ycia radia.

b/ regulacja SWR
- ustawcie radio na kana³ 20,
- ustawcie prze³¹cznik miernika SWR na pozycjê CAL
(kalibrowanie),
- naciœnijcie na przycisk mikrofonu aby przejœæ na nadawanie,

2. DIMMER
a/ Radio wy³¹czone (ale zasilane)
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6. PRZE£¥CZNIK KANA£ÓW:
Przyciski „CH ” i „CH ” i pokrêt³o
Te dwa przyciski „ CH „ i „ CH ” umieszczone w mikrofonie
na œciance przedniej pozwalaj¹ zmieniaæ kana³y wzwy¿ i w dó³.
Funkcjê t¹ mo¿na równie¿ realizowaæ obrotowym prze³¹cznikiem
kana³ów.
Przycisk „ CH ”: krótkie naciœniecie pozwala zejœæ o 1 kana³
ni¿ej, naciœniecie ci¹g³e pozwala zmieniæ kana³y na ni¿sze
z prêdkoœci¹ 5 kana³ów na sekundê.
Przycisk „ CH ”: krótkie naciœniecie pozwala wejœæ o 1 kana³
wy¿ej, naciœniecie ci¹g³e pozwala zmieniæ kana³y na wy¿sze
z prêdkoœci¹ 5 kana³ów na sekundê.

- naciœniecie przycisku DIMMER powoduje wyœwietlenie
migocz¹cego napisu CODE, informuj¹cego jasno i w sposób
ci¹g³y o ochronie urz¹dzenia podczas waszej nieobecnoœci.
Jednak, nie u¿ywajcie tej funkcji w okresie d³u¿szym ni¿
3 dni postoju samochodu (ryzyko roz³adowania akumulatora),
b/ radio wy³¹czone
- regulacja intensywnoœci oœwietlenia wyœwietlacza
3. DC (Podwójny kolor)
Ta funkcja pozwala wam zmieniæ kolor wyœwietlania na
bursztynowy lub na zielonkawy

7. MODE
Ten przycisk pozwala wybieraæ sposób modulacji
AM, FM,LSB,USB. Wasz ustawiony sposób modulacji
powinien odpowiadaæ temu, który ma ustawiony wasz rozmówca.

4. VOLUME
Aby zwiêkszyæ si³ê g³osu (natê¿enie g³osu), obróæcie
pokrêt³o w kierunku ruchu wskazówek zegara
5. SQUELCH
Pozwala usun¹æ niepo¿¹dane szumy t³a przy braku sygna³u.
Obróæcie pokrêt³o squelch w kierunku ruchu wskazówek
zegara dok³adnie do punktu, w który wszystkie szumy t³a
znikn¹. Regulacjê tê nale¿y wykonaæ precyzyjnie , bo przy
ustawieniu w pozycji maximum w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, tylko najsilniejsze sygna³y
bêd¹ odebrane.

Modulacja amplitudy AM
Komunikacja w terenie pofa³dowanym, z przeszkodami
utrudniaj¹cymi uzyskanie po³¹czenia na œredni¹ odleg³oœæ
(sposób najczêœciej stosowany).
Modulacja czêstotliwoœci FM
Bliskie po³¹czenia w terenie p³askim i odkrytym . Najlepsza
jakoœæ po³¹czeñ (regulacja squelcha bardziej delikatna).
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Modulacja jednowstêgowa SSB/LSB i USB
Skuteczne po³¹czenie na du¿e odleg³oœci (w zale¿noœci od
warunków atmosferycznych).
D³ugie naciœniêcie przycisku pozwala przejœæ z AM na FM ,
albo z LSB na USB i odwrotnie.

9. RF GAIN
Regulacja czu³oœci w odbiorze. Pozycja maximum w przypadku
odbioru sygna³ów z du¿ej odleg³oœci. Mo¿ecie zmniejszyæ
RF GAIN, aby unikn¹æ zniekszta³ceñ, jeœli rozmówca jest blisko.
Regulacja czu³oœci odbioru w przypadku bliskiego po³¹czenia
z rozmówc¹ nie posiadaj¹cym RF POWER. Pozycj¹ normaln¹ tej
funkcji jest maximum w kierunku ruchu wskazówek zegara.

22
27.22522
27.22522
27.22522
27.22522
FM

27.225

10. MIC GAIN
a/ Regulacja poziomu czu³oœci mikrofonu w przypadku u¿ycia
dodatkowego mikrofonu ze wzmocnieniem,
b/ Regulacja si³y g³osu przy u¿yciu g³oœnika zewnêtrznego PA
(patrz punkt 17).

AM

LSB

11. CLARIFIER
Funkcja ta pozwala na dostrojenie czêstotliwoœci w odbiorze przy
modulacji LSB/USB dla poprawienia czêstotliwoœci g³osu waszego
rozmówcy. Umo¿liwia dostrojenie o =/- 2 kHz od czêstotliwoœci
(odniesienia) ustawionego kana³u. Pozycja normalna tego pokrêt³a
jest ustawiona wtedy, gdy indeks - kreska na jego powierzchni
czo³owej jest pionowy.

USB

AM

8. RF POWER
Jeœli obrócicie pokrêt³o do oporu w kierunku ruchu wskazówek
zegara, moc (norma 4 W szczycie) jest na maximum. Redukujcie
moc emitowan¹ w przypadku po³¹czeñ bliskich z rozmówc¹ nie
posiadaj¹cym RF Gain. Pozycj¹ normalna tej funkcji jest
maximum w kierunku ruchu wskazówek zegara.

12.SWR/CAL
Pozwala na kalibracjê miernika SWR (patrz rozdzia³ 5)
13. HI – CUT
Eliminacja paso¿ytów paso¿ytów wysokiej czêstotliwoœci.

9

Funkcja stosowana w zale¿noœci od jakoœci sygna³u odbieranego.
Naciœniecie uruchamia tê funkcjê, a na wyœwietlaczu zapala siê
napis HI – CUT. Kolejne naciœniêcie wy³¹cza funkcjê a napis
HI – CUT gaœnie.

16. BEEP
Roger Beep emituje krótki dŸwiêk w momencie zwolnienia
przycisku w mikrofonie oznaczaj¹cym oddanie g³osu rozmówcy.
Historycznie CB by³o sposobem komunikacji simpleksowej tzn.
nie jest mo¿liwe mówienie i s³uchanie w tym samym czasie (jak
np. 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 tez jego nazwa: Roger beep. Naciœniêcie w³¹cza
Beep jak równie¿ udŸwiêkowienie przycisków, s³owo beep pojawia
siê na wyœwietlaczu. Drugie nacisniecie wy³¹cza go, s³owo beep
znika z wyœwietlacza, nie ma te¿ ju¿ dŸwiêkowego potwierdzenia
w³¹czonych funkcji. Poziom udŸwiêkowienia przycisków reguluje
siê pokrêt³em VOLUME.

14. NB/ANL
Nosie Blanker / Automatic Nosie Limitem. Filtry te pozwalaj¹
na redukcjê szumów t³a i czêœci paso¿ytów przy odbiorze.
Naciœniêcie uruchamia filtry i napis NB/ ANL jest wyœwietlany.
Kolejne naciœniecie wy³¹czy filtr a napis NB/ANL znika.
15. METER
Ten przycisk jest wielofunkcyjny:
a/ pozycja S/RF: odczyt mocy emitowanej i wielkoœæ sygna³u
odbieranego,
b/ pozycja MODE: dzia³a tylko w czasie nadawania (TX). Pozwala
mierzyæ wielkoœæ modulacji (poziom g³osu),
c/ pozycja: kalibracja SWR – Patrz: Procedura regulacji SWR
(rozdzia³ 5),
d/ pozycja SWR: odczyt wartoœci SWR - Patrz: Procedura
regulacji SWR (rozdzia³ 5),
Funkcje te w³¹cza siê przez kolejne naciœniêcie przycisku,
podczas nadawania, w odbiorze (RX) przycisk ten blokowany
na pozycji S/RF.
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17. PA / Public Address/
G³oœnik zewnêtrzny PA (tuba) mo¿e byæ pod³¹czony do President
George’a przez wejœcie Jack umieszczone na œciance tylnej PA SPC.
Naciskaj¹c na przycisk PA, sygna³ z mikrofonu jest kierowany do
zewnêtrznego g³oœnika i wzmacniany. Trzymajcie mikrofon
w dostatecznej odleg³oœci od g³oœnika w celu unikniêcia efektu
Iarsena. Naciœniêcie na ten przycisk powoduje wyœwietlenie
s³owa PA i uruchamia te funkcjê. Wszystko inne na wyœwietlaczu gaœnie. Si³ê g³osu PA reguluje siê pokrêt³em MIC GAIN.
Ponowne naciœniecie wy³¹cza PA i wasze radio wraca do
poprzedniej konfiguracji.

18. ECHO
Uruchomienie kamery pog³osowej. Ta funkcja daje efekt
powtarzania (odbijania) waszego g³osu. Poziom echa reguluje
siê, ale mo¿e to wykonaæ tylko punkt serwisowy. Mo¿ecie
sprawdziæ wasz poziom echa albo wykonuj¹c próbê nadawania
(potwierdzenie przez rozmówce) albo u¿ywaj¹c funkcji PA
i pod³¹czaj¹c g³oœnik zewnêtrzny PA. Naciœniecie uruchamia
kamerê pog³osow¹ i napis ECHO jest wyœwietlany. Kolejne
naciœniêcie wy³¹cza ECHO i gasi napis na wyœwietlaczu.

20. CH 19 (kana³ 19 AM - kana³ drogowy)
Po naciœniêciu na ten przycisk bêdzie wybrany automatycznie
kana³19AM. Naciœniêcie w³¹cza kana³ 19, ponowne wciœniecie
przycisku przywraca poprzedni¹ konfiguracjê.

_2
27.32532
27.32532
FM

26.975
FM

19. SELECT
Pozwala uruchomiæ funkcjê zmiany kana³ów na ni¿sze lub na
wy¿sze ze skokiem o 10 kana³ów. Po naciœniêciu przycisku
SELECT funkcja ta realizowana jest zarówno przyciskami
„ CH ” i „ CH ” jak i obrotowym prze³¹cznikiem kana³ów.
Naciœniêcie tego przycisku zapala indeks – kreskê pod cyfr¹
dziesi¹tek na wyœwietlaczu kana³ów i pod cyfr¹ setek kHz na
wyœwietlaczu czêstotliwoœci. Drugie naciœniecie wy³¹cza tê
funkcjê, a indeks znika.

FM

FM

33

27.335

22
19
27.22522
FM

27.225
AM

FM

19
27.17518

AM

AM

22
27.22522
27.32532

AM

FM

27.225

19

FM

21. DW (Double Veille)
Ta funkcja uruchamia czuwanie miedzy kana³em 19 AM
i kana³em aktualnie s³uchanym. Radio przeskanuje (czas

FM
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trwania: oko³o 1 sek. na kana³) miedzy tymi dwoma kana³ami
i zatrzymuje siê na tym który wykry³ sygna³ poziomu odbioru
okreœlony przez SQUECH.
DW dzia³a dalej po zakoñczeniu tego sygna³u, chyba ¿e
przejdziemy na nadawanie / TX/. Naciœniecie w³¹cza DW
i napis DW jest wyœwietlany. Nowe naciœniêcie wy³¹czy DW,
a napis znika z wyœwietlacza.

22
27.225 22
19

RX FM

27.225

RX FM

RX AM

DW

DW

naciœniêcia na jeden z tych czterech poziomów powoduje
migotanie wyœwietlacza i pozwala jeœli naciœnie siê na przycisk
pamiêci M1, M2, M3 , M4 na wprowadzenie do pamiêci
konfiguracji (kana³ i sygna³ modulacji) u¿ywanej w danym
momencie. Radio zatwierdza tê operacjê d³ugim beepem.

PI

22
27.225 22

PI

27.225

FM

27.225

22
19
27.225 22
19
19

RX FM

27.225

RX AM

FM

DW

RX AM

DW

RX AM

DW

FM

23. M1 M2 M3 M4
Wspólnie z przyciskiem PROGRAM przyciski te pozwalaj¹
magazynowaæ i korzystaæ z zapamiêtanych informacji. Mo¿na
wiêc zapamiêtaæ po 4 kana³y na poziomach P1 do P4. To daje
³¹cznie 16 mo¿liwoœci zapamiêtania.

AM

IX

22

22. PROGRAM
Ten przycisk u¿ywany wspólnie z M1 M2 M3 M4 pozwala
realizowaæ funkcjê zapamiêtywania. Krótkie naciœniêcia na ten
przycisk pozwalaj¹ wyœwietliæ kolejno P1 P2 P3 P4. D³ugie
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C. OCHRONA PRZEZ KOD DOSTÊPU

BEE
P

22
27.255 23

PI M1 27.225

26.985
LSB

FM

PI

23
27.255 23

26.985

PI

FM

P2 27.255

BEE
P

FM

P2 27.255
M3

23

Uwaga: - wasze urz¹dzenie jest chronione w sposób ci¹g³y przez
4-elementowy kod wejœciowy ustalany przez w³aœciciela
(SECURITY CODE SYSTEM) ochrona ci¹g³a jest realizowana
w nastêpuj¹cych przypadkach:
- roz³¹czenie zasilania 12 V, albo przed³u¿one ponad 4 sekundy
naciœniêcie na przycisk POWER. W tych dwóch przypadkach,
urz¹dzenie zostaje zablokowane i przed ka¿dym jego
uruchomieniem nale¿y wprowadziæ odpowiedni kod dostêpu.
Kod dostêpu wprowadzony przez President (kod fabryczny)
albo przez autoryzowany serwis jest: 4 krótkie naciœniêcia na
przycisk PROGRAM.

22
27.225 22
FM

PI

FM

P2

3
3

LSB

FM

M1

27.225
FM

P2

FM

P2 27.255
M3
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PROCEDURA WPROWADZANIA OSOBISTEGO
KODU DOSTÊPU

24. SCAN
Funkcja ta pozwala na przeszukiwanie (scanning) na wszystkich
kana³ach z zapamiêtanych 16. Funkcja scanning zatrzymuje siê,
jeœli tylko wykryty jest sygna³ na jednym z zapamiêtanych
kana³ów i jest wykonywana dalej po ustaniu sygna³u. Przejœcie
na nadawanie pozwala ewentualnie odpowiedzieæ rozmówcy
i wyjœæ z funkcji SCAN. Naciœniêcie uruchamia Scanning
i napis SCAN jest wyœwietlany. Poziom sygna³u jest okreœlany
przez squelch. Nastêpne naciœniecie wy³¹cza tê funkcjê a napis
SCAN znika z wyœwietlacza.

Prosimy przeczytaæ koniecznie i uwa¿nie ten opis przed
jak¹kolwiek zmian¹ kodu dostêpu:
a/ w³¹cz radio naciskaj¹c POWER,
b/ wy³¹cz radio naciskaj¹c POWER,
c/ naciœnij d³ugo na POWER nie zwalniaj¹c tego przycisku
(radio w³¹czy siê i wy³¹czy),

25. WEJŒCIE MIKROFONOWE 6 – STYKOWE

13

l/ naciœnij na pierwszy przycisk tworz¹cy nowy kod wybieraj¹c
pomiêdzy M1 M2 M3 i PROGRAM: na wyœwietlaczu zapali
siê 2 jak równie¿ „p”

d/ naciœnij równoczeœnie na NB/ANL i PROGRAM maj¹c ca³y
czas wciœniêty przycisk POWER,
e/ zwolnij POWER trzymaj¹c nadal dwa pozosta³e przyciski:
napis CODE migocze przez 5 sekund,

m/ naciœnij na drugi przycisk tworz¹cy nowy kod wybieraj¹c
inny ni¿ poprzednio przycisk z zakresu M1 M2 M3
PROGRAM. Na wyœwietlaczu zapali siê 3 oraz „p”

f/ po zgaœniêciu napisu CODE : wyœwietlacz jest ciemny,
g/ zwolnij przycisk NB/ANL i PROGRAM na wyœwietlaczu
wyœwietli siê „1”,

n/ naciœnij na trzeci przycisk tworz¹cy nowy kod wybieraj¹c
pomiêdzy M1M2 M3 M4 i PROGRAM. Na wyœwietlaczu
zapali siê 4 oraz „p”

h/ naciœnij na pierwszy przycisk tworz¹cy stary kod (w kodzie
fabrycznym – PROGRAM) na wyœwietlaczu pojawi siê „2”

o/ naciœnij na czwarty przycisk tworz¹cy nowy kod wybieraj¹c
pomiêdzy M1M2 M3 M4 i PROGRAM. Wyœwietlacz zgaœnie.

i/ naciœnij na drugi przycisk tworz¹cy stary kod / w kodzie
fabrycznym – PROGRAM / na wyœwietlaczu pojawi siê „3”

p/ naciœnij na POWER: radio w³¹czy siê i jest wprowadzony
nowy kod. Jeœli podczas wprowadzania kodu nast¹pi jakiœ
b³¹d, radio ustawi siê automatycznie na pozycji „h”.
W tym przypadku powtórzcie procedurê od tego punktu.

j/ naciœnij na trzeci przycisk tworz¹cy stary kod (w kodzie
fabrycznym – PROGRAM) na wyœwietlaczu pojawi siê 4,

UWAGA
k/ naciœnij na czwarty przycisk tworz¹cy stary kod (w kodzie
fabrycznym – PROGRAM) na wyœwietlaczu pojawi siê 1
oraz litera „p” informuj¹ca, ¿e radiotelefon jest gotowy do
wprowadzenia nowego kodu (4 – przyciskowego),

W przypadku zapomnienia Waszego kodu dostêpu jedynie
autoryzowany serwis President jest w stanie uruchomiæ Wasze
radio i ze wzglêdów bezpieczeñstwa ta operacja bêdzie
wykonywana tylko w przypadku, gdy radio zostanie
dostarczone wraz z kart¹ gwarancyjn¹.
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E. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI
W PRZYPADKU PROBLEMÓW:

- sprawdŸ , czy korzystacie z tego samego rodzaju modulacji,
co twój rozmówca.

1. Radio nie nadaje , albo emisja jest z³ej jakoœci:

3. Radio Wyœwietla s³owo CODE, kiedy przechodzicie
na nadawanie

- sprawdŸcie, czy nie jest w³¹czona funkcja PA,
- sprawdŸcie, czy RF POWER jest obrócony do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara, sprawdŸcie, czy antena jest
odpowiednio pod³¹czona i czy SWR jest w³aœciwy,
sprawdŸcie, czy MIC GAIN jest obrócony do oporu
w kierunku ruchu wskazówek zegara,
- sprawdŸcie, czy mikrofon jest dobrze pod³¹czony,
- przycisk mikrofonu wciœniêty, wyœwietlanie TX miga.
Zwolnij przycisk, potem naciœnij go jeszcze raz, aby przejœæ
na nadawanie.

- sprawdŸcie, czy moc zasilania jest odpowiednio du¿a,
dla waszego radia.
4.Radio nie w³¹cza siê:
- sprawdŸcie zasilanie,
- sprawdŸcie, czy nie nast¹pi³a zmian biegunowoœci
w pod³¹czeniu radia,
- sprawdŸcie, czy wprowadzony przez Was kod nie jest b³êdny,
- sprawdŸcie, czy przycisk POWER nie jest uszkodzony.

2. Radio nie odbiera, albo odbiór jest z³ej jakoœci

F. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
PRESIDENTA George’a

- sprawdŸcie, czy nie jest w³¹czona funkcja PA,
- sprawdŸcie , czy jest odpowiednio ustawiony poziom blokady
szumów (squelch),
- sprawdŸcie, czy pokrêt³o RF GAIN jest ustawione na
maximum w kierunku ruchu wskazówek zegara,
- sprawdŸcie, czy pokrêt³o VOLUME jest odpowiednio
ustawione - sprawdŸcie czy jest w³¹czony mikrofon,
- sprawdŸ czy antena jest odpowiednio pod³¹czona i czy
SWR jest w³aœciwy,

1.OGÓLNE
- kana³y
- rodzaje modulacji
- zakres czêstotliwoœci
- impedancja zasilania

40
AM/FM/LSB/USB
od 26.965 do 27.405 Mhz
13,2 V

- czu³oœæ blokady szumów
(squelch)
- t³umienie czêstotliwoœci
lustrzanych
- odpornoœæ na intermodulacje
- pobór pr¹du 500 mA nominal
bez sygna³u m.cz
800 mA max
800 mA nominal
z sygna³em m.cz.
1,3 A max
- zakres przestrajania
R/T CLARIFIER

min 0,7 uV max 1 mV
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- wymiary (w mm):
- ciê¿ar
- akcesoria komplecie

200 x 201,5 x 58
1,8 kg
- 1 mikrofon z uchwytem,
- obejma mocuj¹ca
- 4 œruby.

2. NADAJNIKA
=/- 300hz
- tolerancja czêstotliwoœci
4W FM, 4 WAM 12 W USB / LSB
- moc noœnej
- emisja paso¿ytów
ni¿sza od 4nW/-50 dBm/
- pasmo przenoszenia
300 Hz – 3 kHz
AM/FM/USB/LSB
- moc emitowana na kanale
ni¿sza od 20 uW
s¹siednim
- czu³oœæ wejœcia mikrofonowego 1 uV
- pobór pr¹du nadawania
2A (z modulacj¹)
- max. zniekszta³cenie sygna³u
2,5 %
zmodulowanego

70 dB

+/- 2 kHz

UWAGA:
Wysoka temperatura pracy radiotelefonu nie jest wad¹
konstrukcyjn¹ i nie przeszkadza w normalnym
funkcjonowaniu urz¹dzenia.

3. ODBIORNIK
- czu³oœæ max przy 20 dB S/N
- selektywnoœæ miêdzykana³owa
- moc wyjœciowa m.cz.

70 dB

0,6 uV Am/FM 0,2 LSB / USB
70 dB
max 3W
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UMOWA GWARANCYJNA NR ...........................
ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o.

NAZWA WYROBU ................................................
NUMER FABRYCZNY ..........................................

42-200 Czêstochowa, ul. Kiedrzyñska 24/32, tel./fax (034) 365-19-82
e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl

CE

1. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND zapewnia dobr¹ jakoœæ i sprawne dzia³anie sprzêtu, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesiêcy
od daty sprzeda¿y (wydania).
2. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND zobowi¹zuje siê do naprawy wyrobu w ci¹gu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu do serwisu.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nabywca zobowi¹zuje siê dostarczyæ uszkodzony sprzêt wraz z wa¿n¹ kart¹ gwarancyjn¹ do punktu zobowi¹zanego do przyjêcia
rekalamacji.
4. Gwarancja traci wa¿noœæ w wyniku uszkodzenia sprzêtu na skutek niew³aœciwego lub niezgodnego z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania i przechowywania wyrobu, usuniêcia
plomb, dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione. UWAGA: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych oraz stopnia koñcowego mocy w.cz.
5. Gwarant nie odpowiada za wady wynik³e po sprzeda¿y na skutek zdarzeñ losowych i innych okolicznoœci, za które nie odpowiad producent ani sprzedawca.
6. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem bêd¹cym podstaw¹ do wykonania naprawy gwarancyjnej i dodatkowych nieodp³atnych programowañ.
7. Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje serwis firmy:

PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o.
42-200 Czêstochowa, ul. Kiedrzyñska 24/32, tel./fax (034) 365-19-82; 324-69-82

data sprzeda¿y
Naprawy serwisowe
Data przyjêcia
Data wydania
Uwagi

podpis i pieczêæ gwaranta
1

2

3

Kraje, w których obowi¹zuj¹ szczególne ograniczenia:
AT BE DK FI FR DE GR IE

IT

LU NL PT ES SE GB IS NO CH PL

Licencja
Rejestracja
AM
AM tylko kana³y 4-12
BLU/SSB

Kraje, w których pañstwowe przepisy zezwalaj¹ na maksymaln¹ moc transmisji do limitu ustalonego
przez (harmonizowany) uzgodniony standard, podany do wiadomoœci w 4. akapicie stosownego
(harmonizowanego) uzgodnionego standardu EN 300 433.
AT BE DK FI FR DE GR IE

IT

4W AM
12W pep BLU
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