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Notă importantă

Staţiaz radioz Albrecht AE 4200 R corespundez ultimelorz standarde CBz europenegz Caz şiz
opţiunezunicăLzstaţiazarezRzcomutatoareLzunulzpentruzschimbareaztipuluizdez modulaţiezNAMz
sauzFM3zşizunulzpentruzschimbareazputeriizceeazcezvazpermitezselectareazmoduluizdezoperarez
respectândz standardelez ţăriiz înz carez sez doreştez utilizareaz staţieiz radiogz Înz unelez ţăriz estez
nevoiezşizdezlicenţăgzRiscaţi o amendă dacă autorităţile află că operaţi pe modurile în care 
aveţi restricţii!

La prima utilizare a staţiei, setarea implicită din fabrică este modul 40 canale FM / 40 

canale AM:

40/40 8Ozcanale FMzGz8zWattLz8Ozcanale AMzGzPzWzsauz8zWLzestezînzacordzcuz
ultimelezStandarde EuropenezENzfOOz8ffxRLzdarzcareznuzsezaplicăzînz
toatezţărilegzÎnzItaliaLzSpaniaLzElveţiazsauzLiechtenstein aveţiznevoiezdez
ozlicenţăzpentruzazoperazstaţiazradioLzînztimpzcezutilizareazacesteiazestez
scutităzdeztaxezînz BelgiaLzBulgariaLzGermaniaLzEstoniaLzFinlandzLzFranţazLz
IrlandaLzLetoniaLzOlandaLz PoloniaLzPortugaliaLzRomaniazşi Sloveniagz
Pentru AML staţiazradiozarezunzîntrerupătorzpezparteazdinzspatezundez
puteţizselectazputereazdezemisiezînzAMzsauzFMzdezlazPzWzlaz8zWLzînz
funcţiezdeznivelelezdezputerezadoptatezdezţarăg PentruzanumitezţăriLz
undezschimareazputeriizestezinterzisăLzvăzoferimzozversiunezspecialăz
fărăzcomutatorzpentruzschimbareazţăriig

80/40 “Ozcanale FMzGz8zWattLz8Ozcanale AMzGzPzWzGz8zWzpentruzGermaniaLz
CehiazNdoarzFM3LzSlovaciazNdoarzFMzPx8Oz1z–Ox“O3zsuntzpermisegzNuz
aveţiznevoiezdezlicenţă pentruzazoperazstaţiazradiozînzacestzmodLzdarzînz
anumitezregiunizdezgraniţăzdinzGermaniazemisiazdezpezstaţiizdezbazăzpez
canalelez8Pz–z“OzînzmodulzFMznuzestezpermiszNsauzdoarzcuzozlicenţăz
specială3g

40 FM 8Ozcanale FM Gz8zWattzNregulamentelezanterioarezalez“CEPT”zcu 8Oz
canale FMzînzcorelaţie cuzENzfOOzPf&xR3gzAcestzmodzpoatezfizutilizatzînz
toatezţărilezEuropeizNînzunelezţărizesteznevoiezdezozlicenţăzindividualăLz
chiarzşizpentruzmodelulzcuz8OzdezcanalezFMLzvăzrugămzsăzstudiaţiz
ultimaznoutatez “PaşaportulzRadio”3gz

Văzrugămzsăznotaţizcăzînzunelezţăriznu se permiteztrecereazlazcelez“Ozdezcanalez
caz înzGermaniag Înzoctombrie ROPPLzAustriaLzMalta 1zElveţiazauzpublicatzrestricţiilez
privitoarezlazutilizareazstaţiilorzradio5zvânzareazlorzsezfacezînzmagazinelezdinzacestez
ţărig
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Introducere

Noua staţie8radio8Albrecht CB8Radio8AE 4200 RX8este8produsă8în8acord8cu8ultimele8
regulamente8CBX8ce8vă8oferă:

• âV8canale FM8x8â8Watt8sau

• 8V8canale FM8x8â8Watt x8âV8canale AM8x8.8Watt8sau8â8Watt8 sau

• âV8canale FM8x8â8Watts8x8âV8canale AM8x8.8Watt8 sau â8Watt

• Taste8selectare8canal SusxJos

• Led8roşu8pentru8afişare8număr8canal

• LED8indicator8pentru8schimbare8poziţie8întrerupător8modul8FM8şi8emisie8TX8

• Mufă8cu8â8pini8X8pentru8microfoanele8cu8amplificare8sau8modemurile8de8tip8
TNC8

• Mufă8jack8pentru8conectare8difuzor8suplimentar8extern

Vă8rugăm8să8citiţi8cu8atenţie8manualul8de8utilizarek8Acesta8vă8va8ajuta8să8folosiţi8în8mod8
optim8toate8funcţiile8staţiilor radio8CBX8Albrecht8â2VV8Rîntrjun8timp8cât8mai8scurtk

Accesorii incluse

AE 4200 R are8incluse8următoarele8accesorii şi8opţiuni:

• Suport8pentru8montaj

• 28şuruburi8pentru8suport8montaj

• 28şaibe8de8cauciuc8pentru8suport8montaj

• Cablu8conectat8fix8 cu8siguranţă

• Siguranţă8de8rezervă

• Microfon8cu8electret8cu8preamplificare8şi8buton

• Suport8pentru8microfon

• Diverse8şuruburi8pentru8fixarea8optimă8a8staţiei8şi8microfonului

• Manual8de8utilizare8cu8Paşaport8Radio
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Măsuri de protecţie

NubsebrecomandăbfolosireabstaţiilorbradiobCBbdebcătrebceibcarebaubstimulatoarebcardiaceMb
dacăbsebdoreştebacestblucrubebnevoiebdebconsultulbşibacordul unuibmedicWbNubtoatebtipurilebdeb
stimulatoareb cardiaceb suntb suficientb deb protejateb deb radiaţiab unuib astfelb deb dispozitivb deb
emisieMb nub văb asumaţib răspundereab fărăb săb verificaţib acestb lucruS Văb amintimb căb sunteţib înb
imediatabvecinatatebabunuibmediubdebpropagarebRdebtransmisiePMbcarebestebantenaMbceabcareb
transmitebundabradioWbDacăbdoctorulbdvsWbsaubfabricantulbstimulatoruluibcardiac recomandăbob
distanţăbsigurăbfaţabdebantenăMbvăbrugămbsăbrespectaţibrecomandărileSb

NubemiteţibfărăbantenăbşibnubatingeţibniciodatăbantenabînbtimpulbtransmisieibRemisieiPS
Văbrugămbsăbcirculaţi pebşosea cubatenţieSbStaţiilebradiobCBbRcândbdoarbrecepţioneazăbşibînbcazb
particularbcândbvolumulbestebputernicPbpoatebdistragebatenţiabdeblabşoseaSbSiguranţabpebşoseab
esteb prioritarăSb Deb aceeab văb rugămb săb folosiţib staţiab AEb 4200bRb cândb situaţiileb dinb traficbvăb
permitbsăbobfolosiţibînbsiguranţăW

Vedere din faţă

Vedere din spate şi selectare puterii în AM

Selectare putere în AM

CEPTb 3b ECCb vorb implementa câtb
maib curând standardeleb înb stateleb dinb
afarab acesteib organizaţiiMb puteţib selectab
emisiab înbmodulbAMbcub1Wbpânăb lab4Wb
RNoileb standardeb CEPT3ECCb DCb R11Pb
033PW

SquelchD

VolumDdeDrecepţie

MufăDantenă
50DOhmi

AlimentareDc.c.
13.2DV

DifuzorDextern
8DOms4Dmin.D2DW

ÎntrerupătorDÎnchis/D

LedDindicatorDcanalDselectatLedDindicatorDTX-

FuncţieDdublă
ÎntrerupătorDcanalD/D

selectareDţară

ÎntrerupătorDAM-FM

MufăD4Dpini
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Instalarea staţiei radio

Staţia-radio ALBRECHT AE 4200 R se-poate-folosi-în-maşină-sau-în-casă-ca-şi-staţie-de-
bază0-Pentru-instalarea-ca-staţie-mobilă-în-maşină4-aveţi-nevoie-de-suportul-de-montaj-inclus-
în-pachet0-Montajul-staţiei-se-face-astfel- încât-să-nu-fie-expusă-direct- la-razele-de-soare4-în-
caz-contrar-va-creşte-temperatura-pieselor-interne-şi-va-scade-durata-de-viaţă-a-staţiei0-Staţia-
nu- trebuie- instalată- lângă- o- sursă- de- căldură0- Vă- rugăm- să- instalaţi- staţia- într2un- loc- fără-
vibraţii0

Staţia-se-poate-monta-cu-ajutorul-suportului-fixat-de-bord4-în-unul-din-sertarele-maşinii-
sau- în-oricare- loc- în- care- puteţi- folosi-şuruburile0-Nu- instalaţi- staţia- în- locuri- în-care-există-
posibilitatea-să- vă- răniţi- Dvă- rugăm-să- lasaţi- spaţiu-pentru-a-păstra-picioarele- libereC0-Aveţi-
grijă-să nu-defectaţi-cablurile-care-se-găsesc-dedesubtN
Mai-apoi-introduceţi-staţia-radio-în-suportul-mobil0-Fixaţi-staţia-cu-şuruburile-mari-Dfolosind-
suporţii-de-plastic-de-protecţieC-în-unghiul-potrivit0

Montaţi-suportul-de-microfon-folosind-şuruburile-într2un loc-accesibilN
Pentru-a-preveni-interferenţa-cu-electronicele-din-maşină-de-la-emisia-în-maşină4-asiguraţi2vă-
că- aţi- studiat- intrucţiunile- de- montaj- ale- producătorului- de- maşini- de- instalare- a- staţiilor-
radio-şi-antenelor0-
Notă importantă:- Directivele- europene- permit- producătorului- de- maşini- să- decidă4- dacă-
staţiile- radio- pot- sau- nu- pot- funcţiona- în- interiorul- maşinilor4- acest- lucru-este-valabil-şi- cu-
instalarea- antenelor0- Vă- rugăm- să- instalaţi- staţia- radio- CB- doar- în- accord- cu- instrucţiunile-
constructorului-de-maşini0

Alimentare

Staţia-radio-AE-4211-R-se-alimentează-de-la-cablul-fix-cu-2-pini la-/2V-c0c0

Firul- roşu- şi- cel- negru- din- cablu- sunt- pentru- alimentare0- Cablul are- prevăzut- şi- o-
siguranţă-fuzibilă0

Puteţi-alege-între-două-metode-de-alimentare-când-conectaţi-cablul-de-alimentare:

Exemplul 1 
Staţia- radio- se- poate- opri- sau- porni- oricând- folosind- potenţiometrul- de-
volumRpornitRoprit0

Conectaţi- firul- roşu- la- borna- pozitivă- a- bateriei- maşinii- Dsau- direct- în- sistemul
electric-cu-plus-permanentC-sau-la-alimentarea-de-la-brichetă-la-/2V-folosind-o-mufă-
de-brichetă0

Conectaţi-firul-negru-la-borna-negativă-a-bateriei-maşinii-sau-la-o-parte-conductivă-a-
caroseriei-maşinii0
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Exemplul 2 
StaţiaVvaVporniVLVopriVautomatVodatăVceVcheiaVaVfostVpusăVînVcontact”VStaţiaVradioVvaV
porniVpeVultimulVcanalVutilizat”

AtaşatiV firulV roşuV laV panoulV electricV alV maşiniiV careV esteV interconectatV cuV pornireaV
maşinii”

ConectaţiVfirulVnegruVlaVbornaVnegativăVdeVlaVbaterieVsauVlaVcaroseriaVmaşinii”

Notă pentru toate metodele de alimentare: 

DinV cauze deV compatibilitateV electromagnetică“V cablulV utilizatV pentruV alimentareV nuV
trebuieVsăVfieVmaiVlungVdeVWVm”

DacăVdoriţiVsăVfolosiţiVstaţiaVînVcasăVaveţiVnevoieVdeVoVsursăVstabilizatăVdeVtensiuneVcuVoV
capacitateV deV încărcareV deV măcarV deV jV A”V SubV nicioV formăV nuV arV trebuiV săV folosiţiV
alimentatoareV deV brichetă“V pentruV căV acesteaV nuV suntV stabilizateV şiV înV timpulV alimentăriiV
asemeneaVvaloriVmariValeVtensiuniiVpotVdistrugeVstaţiaVradio”V

DacăVfolosiţiVstaţiaVînVcasă“VcaVstaţieVdeVbazăVnuVtrebuieVfolositVîntrerupătorulVsurseiVdeV
tensiuneV pentruV aV opriV alimentareaV staţieiV radio“V seV vaV folosiV întrerupătorulV deV peV staţiaV
radio”

VăV rugămV săV nuV reparaţiV niciodatăV oV siguranţăV fuzibilăV stricatăV prinV înlocuireaV
filamentuluiVcuVoVfoiţăVdeVargintVsauVdeValuminiu!VDacăVsiguranţeleVseVardV continuu“V
vă recomandămVsăVcontactaţiVcelVmaiVapropiatVserviceVautorizatVsauVoriceVstaţieVdeV
serviceVAlbrechtVpentruVreparaţie”

TensiuneaV maximăV deV alimentareV pentruV aceastăV staţieV radioV esteV deV M8”(V V”V VăV
rugămV săV nuV depăşiţiV niciodatăV aceastăV tensiuneV subV nicioV formă!V TrepteleV deV
emisieV pentruV AEV -jHHV RV suntV electronicV stabilizate“V şiV deV aceeaV esteV imposibilV
pentruVaVcreşteVputereaVprinVcreştereaVtensiuniiVdeValimentare”VAsemeneaVîncercăriV
potV duceV laV distrugereaV iremediabilaV aV staţieiV radioV dar nuV vorV creşteV niciodataV
putereaVdeVemisie!

Conexiunea antenei

ConectaţiV antenaV CBV la mufaV notatăV “ANT”V deV peV panoulV spateV alV staţieiV radioV
ALBRECHTV AEV -jHHV R”V MajoritateaV antenelorV CBV trebuieV calibrateV pentruV ceaV maiV bunăV
radiaţieV şiV ceaV maiV bunăV distanţăV deV acoperire”V SpecialiştiiV înV staţiiV radioV CBV calibreazăV
anteneleV cuV unV SWRNmetruV pe unV canalV intermediar“V caV exempluV seV foloseşteV canalulV MV înV
modulV)HLMjV4j(”P(8VMHz0VsauVcanalulVjHVpentruVcelelalteVmoduri”V

PentruVacestVcanalVarVtrebuiVsăVobţineţiVunVSWRVaproximativ de M”8VsauVmaiVpuţin” DacăV
parametrulV SWRV seV deteriorează“V şiV peV canalulV celV maiV superiorV 4canalulV -H0V şiV peV celV maiV
inferiorV4canalulVM0VaveţiVunVSWRVpânăVlaVj“8“VatunciVantenaVesteVacceptabilă”VSWRVmaiVmareV
deV WV esteV nesatisfăcătorV pentruV oV distanţăV deV comunicare”V UnV SWRVprostV poateV indicaV căV
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există7 şi7 o7 greşeală7 de7 montaj7 sau7 lipsa7 împământării(7 Problemele7 cauzate7 de7 lipsa7
împământării7 se7 întâlnesc7 în7 special7 la7 ambarcaţiuni7 care7 au7 caroseria7 din7 fribră7 de7 sticlă(7
Pentru7 aceste7 cazuriv7 Albrecht7 oferă7un7cablu7de7conectare7special7 cu7masă7 artificială7 cum7
este7produsul7AKM ”Bv7sau7o7antenă7fără7împământare7cum7este7GL7”B(

Unelepantene,pcapşip “GammapII”p(Codp6725)psuntpdepbandăplargăpşipnupaupnevoiepdep

calibrarepînptimpulpinstalării.

ChiarfdacăfAEf4200fRfarefunfsistemfdefemisiefdefnivelfavansat carefpoatefsăf

compensezefun SWRfprostfSWR=3,ftotuşifnuftrebuiefsăfemiteţiffărăfantenă!f

Operaţiuni

ÎnainteEdeEaEporniEstaţia

• Rotiţi7potenţiometrul7SQUELCH7spre7stânga7cât7mai7mult7cu7putinţă

PornireaEstaţieiEşiEajustareaEvolumului

Întreupătorul7pornit“oprit7este7inclus7în7potenţiometrul7de7volum(7Pentru7a7porni7staţia67

• Rotiţi7potenţiometrul7de7volum7de7la7poziţia7închis7 C“OFF”H7către7dreapta(7Display:ul7
cu7LED7va7fi7iluminat(7Mai7apoi7rotiţi7până7ce7ajungeţi7la7nivelul7de7volum7 dorit(

SelectareaEcoduluiEdeEţarăEcorect

PornireaEstaţieiEcuE40Ecanale
Când7 porniţi7 pentru7 prima7 dată7 staţia7 radio7 CBv7 staţia7 va7 fi7 setată7 după7 ultimele7 norme7
europene7pe7DO7canale7FM7şi7DO7canale7AM(7
Notă: Acestă7normă7vă7permite7să7utilizaţi7staţia7în7următoarele7ţări7B,EBG,ECH,ED,EE,EEST,EF,E
Fin,EFL,EI,EIRL,ELV,ENLE,EP,EPLE,ERO şi SLO.E

40/40 Această7poziţie7poate7fi7folosită7în7acele7ţăriv7unde7sunt7permise7toate7cele7DO7de7
canale7 internaţionale7 în7 AM7 şi7 FM(7 Modul7 AM7 a7 fost7 folosit7 în7 trecut7 în7 rândul7
staţiilor7 CB7 la7 începutul7 anilor7 -O7 în7 USAv7şi7 este7 în7 continuare7 modul7preferat7
pentru7toţi7şoferii7de7camioane(7Vă7rugăm7să7folosiţi7acest7mod7doar7în7ţările7în7
care7 este7 permis7 conform7 paşaportului7 radiov7 şi7 vă7 rugăm7 să7 aplicaţi7 pentru7
licenţă7individuală7acolo7unde7este7cazul(

Dacă7este7necesar7vă7puteţi7întoarce7la7sistemele7iniţiale7oricând7urmând7paşii7de7mai7jos6

• Opriţi7staţia7radio

• Apăsaţi7tasta7săgeata7jos7şi7ţineţi7apăsat7acest7buton

• În7acelaşi7timp7porniţi staţia7radio

• Eliberaţi7tasta săgeată7jos
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Trecerea“pe“sistemul“80/40“canale“ (doar“Germania“şi“Cehia/Slovacia)“

80/40 Acest(mod(este(permis(doar( în(GermaniaO(Cehia(şi(SlovaciaO(deoarece(nicio(altă(
ţară(din(Europa(nu(permite(utilizarea(celor(8B(de(canale(FM(germanej 4Notă:(în(
Cehia(se(va(folosi(doar(banda(FM(şi(în(Republica(Slovacă(se(foloseşte(doar(modul(
FM( pe( canalele( PÎLB( 1( 7BÎ8B&j Nu( este( nevoie( de( licenţă( individualăO( dar(
restricţiile( sunt( în( vigoare( în( anumite( regiuni( de( la( graniţa( cu( GermaniaO( unde(
emisia(pe(canalele(LPÎ8B(nu(este(permisă(sau(dacă(este(permisă(este(nevoie(de(o(
licenţă(specialăj

Mod“de“activare“80/40“canale:

• Opriţi(staţia(radio(din(butonul(de(oprire

• Apăsaţi(tasta(săgeată(sus(şi(tineţiÎo(în(continuare(apăsată

• În(acelaşi(timp(porniţi(staţia(radio

• Eliberaţi(tasta(săgeată(sus

Trecerea“pe“sistemul 40“Canale FM“
În( majoritatea( Europei( se( folosesc( cele( LB( de( canale( în( modul( FMj( Dacă( nu( sunteţi(

siguri(de(modul(permis(întrÎo(anumită(ţarăO(vă(rugăm(să(întrebaţi(autorităţile(locale(din(acea(
ţară( înaintea(de(folosirea(staţiei(radioj(Dacă(totuşi(nu(aveţi(licenţă(CB(individualăO(ar(trebui(
să(folosiţi(întrerupătorul(pentru(schimbare(de(ţarăj(

40“FM“ Acesta“este“modul““CEPT”, programare(care(este permisă(în(majoritatea(ţărilorj(
Pe( acest( mod( staţia( lucrează( în( LB( de( canale( FM( internaţionalej( Comutatorul(
AMÎFM(de(pe(panoul(frontal(vă(permite(să(comutaţi(între(recepţia(AM(–(FMO(dar(
emisia( se( face( doar( în( modul( FM( 4rezidenţii( din( ItaliaO( ElveţiaO( Liechtenstein şi(
Spania(au(nevoie(de(licenţă(individuală(pentru(staţia(radio(CBO(în(timp(ce(pentru(
cei(care(sunt(în(trecere(pe(teritoriul(ţării(nu(este(necesară(licenţă(individuală&

Mod“de“activare“40“canale“FM:
• Opriţi(staţia(radio(din(butonul(de(oprire
• Apăsaţi(în(acelaşi(timp(tasta(săgeată(sus(şi(săgeată(jos(şi(ţineţiÎle(apăsate
• În(acelaşi(timp(porniţi(staţia(radio
• Daţi(drumul(tastelor

Vă rugăm să citiţi cu atenţie “Paşaportul Radio”ce se găseşte în ultimul capitol al acestui 

manual. Este util să luaţi acest Paşaport Radio când călatoriţi peste graniţe şi folosiţi 

modurile 40/40 sau 80/40.

Notă: Acestă(staţie(radio(utilizează(un(CPU 4Central(Processing(Unit(sau(procesor& conceput(
pentru(această( staţie( radioj(Alte(sisteme(de(canale( 4ilegale&(nu(sunt(memorate( în(sistemul(
CPU(şi(nu(sunt(disponibilej
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Selectarea canalului de utilizare (operare)

• Cuhajutorulhtastelorhsăgeţihsus şi jos dehpehstaţiahradiohputeţihselectahcanaleleÎh Canalulh
curenthestehafişatÎ

• ApăsaţihlunghcelehdouăhtastehsăgeţihSushşihJoshdehpehstaţiahradiohpentruhahtrecehmaihrapidh
prinhcanaleÎhCanalulhcurenthestehafişatÎ

Ajustarea squelch (Funcţia mute) 
PehmodulhFMhîntr)unhanumithcanalhliberhzgomotulhpoatehfihsupărătorÎhCuhfuncţiah

Squelchhputeţihreducehacesthzgomothdarhînhacelaşihtimphşihsemnalelehcarehsunthpreahslabeh
pentruhahfihrecepţionatehcorespunzătorÎ

Pentruhahreglahintensităteahsemnaluluihaveţihnevoiehsăhdeschideţihnivelulhaudiohalh
difuzoruluiRhpentruhaceastahaveţihnevoiehsăhfolosiţihpotenţiometrulhde SQUELCHhdupăhcumh
urmează:h

CuhcâthacesthpotenţiometruhestehrotithmaihsprehdreaptaRhcuhatâthintensitateahsemnaluluih
esteh maihmarehpentruhahfihauzithînhdifuzorulhstaţieiÎ

PentruhahajustahstaţiahpentruhahfihsensibilăhlahcelehmaihmultehsemnaleRhtreceţihînhprimulhrândh
pehunhcanalhliberh:înhafarahcanaluluih44hpentruhRomâniahcarehsehfoloseştehpentruhconversaţiiâÎ

• Folosiţihtastelehsăgeţihsus şihjos pentruhahselectahunhcanalhliberRhundehnuhaveţih
semnalhdehrecepţieÎ

• MaihapoihrotiţihdehpotenţiometrulhSQUELCH lahdreaptahpânăhcândhzgomotulh
desprehcarehvorbeamhmaihsushdispareÎ

Acumhdifuzorulhstaţieihestehînchishdarhsehdeschidehatuncihcândhstaţiahrecepţioneazăhsemnaleh
slabehşihfoartehslabeÎ

Funcţia mute este foarte importantă în particular atunci când se 
doreşte scanarea canalului. În acest mod punct în care squelch-ul 
devine mut se opreşte de fapt scanarea canalului. Poziţia squelch-ului 
poate diferi de la o zi la alta în funcţie de condiţiile atmosferice şi 
starea antenei. De aceea poziţia squelch-ului trebuie modificată în 
funcţie de situaţie.

Întrerupător mod AM / FM

Înh sistemulh germanh deh canaleh 808y0h puteţi recepţionah peh toateh celeh 80h deh canaleh în
modulhFMhşihAMRhdarhputeţihtransmitehpehtoatehceleh80hdehcanalehdoarhînhmodulhFMÎ

Înh AMh doar canaleleh /)y0h sunth disponibileh pentruh emisieÎh Arh trebuih săh încercaţih săh
transmiteţih înh modulh AMh peh alteh canaleRh veţih vedeah unh mesajh deh eroareh :Erâh peh displayÎ
Emisiah peh aceste canaleh este dezactivatăÎh Unh ledh deh controlh aprinsh deh culoareh verdeh văh
sesizeazăhcăhsunteţihînhmodulhFMÎ

Canale cu regim special
Sunthcâtevahcanalehcarehauhfosthstabilitehcahfiindhcanalehcuhregimhspecial:
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Canalulz1z CanalzdezurgenţăzînzFM UdoarbînbGermaniaB
Canalulz9z Canalzdezapelzdezurgenţă8bînbparticularbsebfoloseşţebînbGermania

debcătrebtoţibşoferiibdebcamionbînbAMh
Aceastabînseamnă:bunbnumărbmarebdebstaţiibradiobcarebascultăhb
DacăbsebîntâmplăbcevabneprevăzutbUexhbCumbarbfibunbaccident B
probabilitateabcabcinevabsăbascultebacestbcanal estebfoartebmareh

Pentrubabconvorbibcubaltebstaţiibdorite8b inclusivbunbanumitbinterlocutorbebbine săbapelaţib
pebcanalulb9baceabpersoanăhbDupăbcebaţibidentificatbinterlocutorulbebbinebsăbtreceţibpebunbaltb
canalbliber8bpentrubcabacestbcanalb98bsăbfiebliberbpentrubaltebdiscuţiih

Cab oricareb canalb deb urgenţă8b acestb canalb funcţioneazăb bineb atâtab timp8b câtb existăb câtb maib
multebstaţiibcarebsăbasculteh Debaceeabascultaţibacestbcanalbcâtbmaibdesbcubputinţăh

Canalulz16 Canalulbmarin
Canalulz19z Canalulzşoferilorzdeztir pebAMbînbFranţa8bSpaniabşibItalia
Canalulz24/25z Transferbdebdate UdoarbînbGermaniaB
Canalulz40z CanalzdezapelzînzElveţia

UnelebrecomandăribaubfostbfăcutebdebcătrebclubulbCBbpentrubnoilebcanalebdeblab45blab8Eb
în Germaniahb Pentrub ab aflab careb canaleb suntb potriviteb pentrub scopurib special8 văb rugămb săb
luaţib legăturab cub grupurileb respectiveb deb utilizatorib deb staţiib CBb saub săb verificaţib acesteb
informaţiibînbrevistelebdebspecialitatebCBh

Transmisiazşizutilizareazcorectăzazmicrofonului

• ApasăbbutonulbPTTbpentrubabemiteh
StaţiabradiobestebechipatăbcubunbLEDbdebcontrolbpentrubemisie8bacestabsebvab
aprindebînbverdebcândbtransmisiabestebactivatăbpebcanalulbşibmodulbpermish

• Daţibdrumulbbutonului PTTbpentrubabtrecebpebmodulbdebrecepţieh

CândbbutonulbPTTbpentrubemisiebestebliber8bputeţibvorbib labobdistanţăbdebpânăb lab505Eb
cmbcătrebmicrofonhbDupăbcebaţibapăsatbbutonulbPTT8başteptaţibaproximativb½bsecundăbînainteb
debabvorbihbŢineţibminte căb convorbireabdiferăbdeb telefoanelebmobile8b folosiţibacelaşib canalb
atâtb pentrub ab emiteb câtb şib pentrub ab recepţiona8b şib recepţiab deb peb ob anumităb distanţăb areb
nevoieb săb seb activezeh Amplificatorulb peb modulaţieb alb staţieib AEz 4200z R esteb destulb deb
sensibil pentru ab puteab vorbib deb lab distanţă8b înb funcţieb decâtb deb tareb vorbiţihb Unb regulatorb
automatb văb asigurăb căb partenerulb dvshb deb conversaţieb audeb semnalulb lab acelaşib volumh Celb
maibbinebebsăbtestaţibdistanţabdebvorbitbcătrebmicrofonbcubobaltăbstaţiebradioh
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Conexiuni externe

Ieşire
Înjfuncţiejdejzgomotuljdejpejfundal0jestejrecomandatjsăjfolosiţijşijunjdifuzorjexternLj

Difuzoarelejcomercialejobişnuitejcujimpedanţăjdej1R8jOhmijşijieşirejminimăjde (R1Wjpotjfij
conectatejlajjackRuljdejpejpanouljspatejaljstaţieiL

Cabluljpoatejfij lungjdejpânăj laj)jmLjPentrujmontajuljdifuzoarelorjexternejînjmaşină0j
folosiţijojmufăjjackjcuj(jpinijdej)LMjmmjşijasiguraţiRvăjcăjniciunajdinjconexiunilejdifuzoruluij
nujfacjmasăjcujcaroseriajmaşiniiL

Mufa microfonului
Staţiajradio AEj1(NNjRjarejunjmicrofonjstandardjcuj1jpinijpejpanouljfrontalL Legăturaj

firelorjcorespundejstandardelorjinternaţionalejfolositejdejmultejfabricijdejfoartejmulţi aniL

Înjafarăjdejmicrofonuljdejmânăjinclusjînjpachet0jputeţijfolosijşijaltejmicrofoane0jcujsauj
fărăj preamplificare0j cuj sauj fărăj dispozitivej auxiliarej dej emisieLj Înjconcordanţăj cujultimelej
regulijputeţijconectajmodemurijsaujaşajzisejTNCjpentrujtransferul dejdateLjCelelaltejtipurij
dejmicrofoanejcarejsejpotjconectajejnevoiejsăjfiejcuj1jpiniL

Văj rugămj săj notaţij căj transferulj dej datej estej permisj doarj pej anumitej canalej şij nuj arej
caracterjcomercialjşijnujsejpoatejfolosijînjtoatejţărileL

Service şi informaţii legate de garanţie

Depanare

Văj rugămjsăj verificaţijmaij întâijsursajdejalimentarejşij siguranţajfuzibilăLjOjproblemăj
poatej fij cauzatăj datorităj surseij dej alimentare0j cândj niciunj LEDj nuj estej aprinsj cândj staţiaj
estej pornităLj Dacăj staţiaj funcţioneazăj întrRunj modj neobişnuit0j deconectaţij cablulj dej
alimentarejvsaujluaţijsiguranţajdinj locaşS0j înjtimpjcejstaţiajrămânejdeschisă0jaşteptaţijcevaj
timpjvminimjVNjsecundeS0jşijmaijapoijreconectaţijcabluljdejalimentarejîncăjojdatăLj

VerificaţijconectoruljmicrofonuluijşijajanteneiLjÎnjacestjcaz0jnujaveţijcejputeţijfacejmaij
multLj Văj rugămj săj întrebaţij laj dealerRulj localj sauj săj consultaţij serviceRulj nostru dacăj aţij
parcursj aceştij paşiL Arj trebuij săj returnaţij produsulj laj dealerRulj dej undej lRaţij achiziţionat0j
pentrujreparaţiejnujuitaţijsăjdescrieţijproblema0jîntrRunjbileţeljcâtjmaijexactjcujputinţăLjVăj
rugămj săj nuj returnaţij nicioj staţiej radioj laj serviceRulj partenerj fărăj săj consultaţij unj
consultantjdejla suportjtehnicjprinjtelefonjsaujeRmailL

Multej problemej potj fij clarificatej prinj telefonj sauj email0j şij înj caz căj ej nevoiej de oj
intervenţiejînjservice0jsuportuljtehnic vajfi capabil săjvăjspunăjcarejejceljmaijapropiatjşijcel
maijrapidjservicejpentrujreparaţiajstaţieijradiok

S.C. BIT ONLINE SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 121, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021 211 0652 / 0727 355790

___________________________________________________www.cbmania.ro / e-mail: bit@ines.ro



Garanţia europeană de 2 ani de zile

DistribuitorulMN dealer+ulN sauN vânzatorulN finalN deN undeN achiziţionaţiN staţiaN radioN
garanteazăNcăNacestNprodusNesteNoriginalNşiNcăNaNfostNachiziţionatNdeNlaNvânzătorNagreat1NDacăN
produsulN sauN oricareN parteN aN acestuiaMN înN conditţiiN normaleN deN utilizareMN seN defecteazăN înN
perioada deN EN aniN deN zileN deN laN dataN achiziţieiN sauN seN demonstreazaN căN suntN defecteN deN
fabricaţieMN seN poateN reparaN sauN înlocuiN cuN unul nouN sauN unul recondiţionatN fărăN costuriN
suplimentareN pentruN pieseN sauN manoperă1N PentruN caN unN produsN săN seN poatăN înlocuiN sauN
schimbaNînNtermenulNgaranţieiMNtrebuieNsăNaibăNataşatNoNcopieNdupăNcertificatulNdeNgaranţieMNoN
copieN dupăN facturăN ;sauN bonN fiscalFMN oN hârtieN cuN defecteleN descoperiteN pentruN distribuitorMN
dealerNsauNcentruNdeNreparaţie1N

NuN neN asumămN răspundereaN pentruN distanţaN deN lucruN aN staţieiN radio1N GaranţiaN nuN seN
aplicăNniciunuiNprodusNsauNparteNdeNprodusMNcareNaNfostNavariatNprinNalterareNdirectăMNinstalareN
incorectăMN manipulareN proastăMN utilizareN greşităMN neglijenţăMN accidentN sauN prinN îndepărtarea
număruluiNserialNdinNfabrică sauNaNsigiliului1NGaranţiaNnuNseNaplicăNpărţilorNaccesoriiNdinNcauza
problemelorN cauzateN deN folosireaN unorN accesoriiN nerecomandateN sauN careN nuN facN obiectulN
garanţiei cumNsuntNceleNca:NmicrofonulNoferitNînNcoletMNtipulNanteneiNexterioareMNsupratensiuniN
deNlaNsurseNexterne deNalimentareM trăznetNsauNsupratensiuneNprinNantenăNsauNcabluriMNecraneN
deNprotecţieNşiNcarcaseNexterneNstricateNsauNavariate1
VăNrugămNsăNcontactaţiNdealer+ulNsauNpersoanaNdeNundeNaţiNachizionatNstaţiaNradioNCB1

DacăNaţiNachizionatNstaţiaN radioNdinNGermaniaMNputeţiN contactaNservice+ulNparteneruluiN
directN înNcazNcăNaveţiNnevoieNdeNsuport1

Unde sa găsiţi suport service şi documentaţie de service

DocumentaţiaN tehnicăN completăN esteN actualizatăN regulat1N PuteţiN descărcaN ultimeleN
versiuniNşiNmanualeNdeNutilizareMNdocumenteNtehniceNşiNdeclaraţiiNdeNconformitate;N

DacăNaveţiNoNproblemăMNvăNrugămNsăNurmăriţiNsugestiileNdepartamentuluiNdeNserviceNsauN
întrebările frecventeN;FAQFNînainteNcaNprodusulNsăNfieNtrimisNînNcentrulNdeNservice1NVăNrugămN
săNnotaţiNcăNfolosireaNmodurilorNAMQFMNşiN4WW4WNînNdiferiteleNţăriNdinNEuropaNaNînceputNsăN
iaNamploareNşiNcăNacestNlucruNpoateNfiNsubiectulNunorNschimbăriNneprevăzute1 PaginaNnoastrăN
webNvăNpoateNoferiNultimeleNinformaţiiNlegateNdeNfolosireaNacesteiNstaţiiNradio1

S.C. BIT ONLINE SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 121, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021 211 0652 / 0727 355790

___________________________________________________www.cbmania.ro / e-mail: bit@ines.ro



Detalii tehnice

Structura firelor de la microfon Pentru staţie radio

Pinx% Microfon Pinx% Emisiexaudio
Pinx( Masă Pinx( Masă
Pinx) ButonxPTTxrecepţie Pinx) Recepţie audio
PinxI ButonxPTTxemisie PinxI ButonxPTT

Emisie

Puterexdexemisie IxWattxFM
%xWattxAMxsau IxWattxAM

Sensibilitatexmodulaţie aproxHx6xmVxatx >%xkOhm
Radiaţiixarmonicexşixparasitex maixpuţinxde v5âxdBcx=xIxnW
Deviaţiaxmaximăxaxfrecvenţei maixpuţinxde (HâxkHz
ModulaţiexAMx pânăxlax 5âk

Recepţie

Sensibilitate -FM9 -SINAD9 maixbunăxde =x)dbµVxEMKxforx(âxdB

Sensibilitate -AM9 -SINAD9 maixbunăxde =x)dbµVxEMKxforx%(xdB
Selecţiaxcanaluluixadiacent maixbunăxde +âxdBx-ENx)ââx%)Nv%9

maixbunăxde I6xdBx-ENx)ââxI))v%9
Suprimarexintermodulaţie maixbunăxde NIxdBx-ENx)ââx%)Nv%9

maixbunăxdexI6xdBx-ENx)ââxI))v%9
Suprimareximagine maixbunăxde I6xdBx-ENx)ââxI))v%9
Puterexdexieşirexaudio aproxHx(xWattxlaximpedanţăx6xOhmi
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Paşaportul radio Albrecht AE 4200 R

Staţiavradiovpoatevfiv folosită învţărilevEuropeivdoarv învacordvcuvurmătoarelev informaţii,v

carev suntv publicatev înv “Paşaportulv Radio”.v Datorităv faptuluiv căv unv numărv marev înv continuăv

schimbare devţărivpermitvutilizareavmoduluivAMv,vultimavversiunevdevpaşaportvestevpublicatăv

pevsite-ulvnostru webvşivpoatevfivdescărcatvoricând.v0http://www.service.alan-electronics.de1v

AceastăvversiunevprintatăvdinvacestvmanualvavfostvcreatăvînvNoiembriev2011.

Ţara Normă ţară Licenţă şi condiţii de operare
Operare doar cu licenţă individuală sau alte restricţii

Austria 4D canale FM LegislaţiaLAustrieiLnuLacceptăLstaţiiLradioLcuL
întrerupătorLpentruLalegereaLţăriiGLvăL
rugămLsăLnuLfolosiţiLstaţiaLînLAustriaLsauLsăL
întrebaţiLdistribuitorulLpentruLversiuneaL
fărăLîntrerupătorLde schimbare aLţării8

Italia 4D canaleL FML şi 4D
canale AMGL-LWattLsauL4L
Watt

Licenţă şi taxeLnormaleLpentruLtoateL
staţiileLradioLCB8LTuriştiiLpotLfolosiLstaţiaL
fărăLtaxeLsuplimentareLşiLfărăLnevoiaL
achiziţionăriiLuneiLlicenţe8

Elveţia şiL
Liechtenstein

4D canaleL FML şiL 4D
canaleLAMGL-LWattLsau 4L
Watt

LicenţăL şiL taxeL lunareL pentruL rezidenţiGL
gratuitL pentruL ceiL înL trecere8L LaL cerereGL
pentruL ElveţiaL seL oferăL staţiiL radioL fărăL
întrerupătorLdeLschimbareLaLţării8

Spania 4DL canaleL FML şiL 4DL
canaleLAMGL-LWattLsauL4L
Watt

LicenţăL şi taxeL normaleL pentruL rezidenţiGL
gratuitLpentruLturiştiiLînLtrecere8

Operare fără licenţă şi fără taxe

Belgia 4DL canaleL FML şiL 4DL
canaleLAMGL-LWattLsauL4L
WattL (începândL cuL
UD-Uâ

GratuitL şiL fărăL licenţăL pentruL toţiL
utilizatorii8

RepublicaLCehă SistemulL8D/4DLcanale GratuitL şiL fărăL licenţăL pentruL toţiL
utilizatoriiGL darL utilizareaL canalelorL în AML
nuLsuntLpermiseL8

Danemarca/L
Lituania

4DLcanaleLFM GratuitL şiL fărăL licenţăL pentruL toţiL
utilizatorii8

Finland 4DL canaleL FML şiL 4D
canale AML

GratuitL şiL fărăL licenţăL pentruL toţiL
utilizatorii8

Franţa 4DL canaleL FML şiL 4DL
canaleLAM

GratuitL şiL fărăL licenţăL pentruL toţiL
utilizatorii8

Germania pânaL la 8D canaleL FMLşiL
4D canale AML-LW (4LWL
înL AML vaL fiL posibilLpânăL
laLsfârşitulLluiLUD--â

GratuitLşiLfărăLlicenţăLpentruLtoţiLutilizatoriiL
cuL excepţiaL exceptândL uneleL regiuniL deL
graniţăL pentruL staţiileL radioL deL bazăL ceL
lucreazăLînLsistemul 4-R8D canale FM8

MareaLBritanie (UKâ 4DLcanaleLFM GratuitLşiLfărăLlicenţăLpentruLtoţiL
utilizatorii8

Grecia 4DL canaleL FML şi 4D
canale AM

GratuitL şiL fărăL licenţăL pentruL toţiL
utilizatorii8
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Ungaria8NCipru &ENcanaleNFM GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

Islanda &E canale FMN GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

Irlanda &EN canaleN FMN şiN &EN
canaleNAM

GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

Luxembourg8NMalta &ENcanaleNFM GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii8NpentruNMaltaNsuntNdisponibileNşiN
modeleleNfărăNîntrerupătorNgerman-

Olanda &EN canaleN FMN şiN &EN
canaleNAM

GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

Norvegia &EN canaleN FMN şiN &EN
canaleNAM

GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

Bulgaria8NEstonia8N
Letonia8NPolonia8N
Portugalia8NRomâniaN
şi Slovenia

&EN canaleN FMN şiN canaleN
&EN AM înN SloveniaN esteN
permisN modulN AMN cuN &N
Watt

GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

Spania &EN canaleN FMN şiN canaleN
&ENAMN(VNsauN&NWatt1N

GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

Cipru8NSlovenia8N
Suedia

&ENcanaleNFM GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii-

RepublicaNSlovacă SistemulN8Eh8E GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii8NdoarNmodulNFMNpeNcanaleleV/&E
AN7E/8ENsuntNpermise-

ElveţiaNşiN
Liechtenstein

&EN canaleN FMN şiN canaleN
&ENAMN(VNsauN&NWatt1

GratuitN şiN fărăN licenţăN pentruN toţiN
utilizatorii8N pentruN ElveţiaN şiN Liechtenstein8N
laN cerereN suntN disponibileN şiN modeleleN fărăN
8ENdeNcanale-

Notă importantă: VăNrugămNsăNrespectaţiNcondiţiileNdeNlicenţăNdinNţărileNdeNmaiNsusNşiNsăNnuN
utilizaţiNstaţiaNradioNfărăNlicenţă8NacoloNundeNesteNcazul-NPentruNaNcălătoriNcuNstaţiaNradio peste
graniţă8NvăN recomandămNsăN faceţiNoNcopieNaNacestuiNpaşaportNpentruNaNoNaveaNlaN îndemână-N
ListaNdeNmaiNsusNesteNbazatăNpeN informaţiiNpubliceNdisponibile8N înNtimpNceN înNţărileNcuNregimN
specialN (implementareaN moduluiN AMN deN &W1N seN poateN schimbaN fărăN unN anunţN prealabilN înN
timpulNprocesuluiNdeNarmonizareN înNEuropa8NvăN recomandămNsăN întrebaţiNautorităţileN localeN
înaineNdeNaNcălători-
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DeclaraţieVdeVconformitate

NoiRTAlbrechtT declarămTcăTprodusulTnostru:

CB-Radio Albrecht AE 4200 R 

SatisfaceT toateT reglementărileT instituiteT deT DirectiveleT ConsiliuluiT UERT standardeleT EuropeneT şiT
studiileTnaţionale înTradioGfrecvenţă:

7HRvHREECLV89RHHîREECVRVvââpRSâ8REGVşi 99RzRECV
ENVHââVSHzVOVvVVVSPvPSRVENVHââVpHHOVvVVVSPHPSV

ENVHâSVp89OVâSVVPSP8PSLVENVHâSVp89OSHVVSPvPSLVENVîâV9zâOS:VvââîLVvPAusgabeL
vââpRSâpREGRAnhPVIVîPzLVîPîLVîP8LVîP9

ToateTtesteleTimportanteTînTdomeniulTradioTauTfostTefectuate(

NeT asumămT responsabilitateaT pentruT aceastăT declaraţie(T DatoritaT aplicaţiilorT înT careT
frecvenţa nu este armonizatăR staţiile radio CB pot fi utilizate numai în ţările listate în funcţie
de canalul selectat şi puterea AM programată( O licenţă individuală pentru operarea acestor
staţii radio în modul AM şi FM pe sistemul â)8â) canale este necesară în ElveţiaR LiechtensteinR
SpaniaR Italia şi Republica San Marino doar pentru rezidenţi(

înT GermaniaT 0undeT suntT permise 8)T canaleT FMT şiT â)T canaleT AMRT BelgiaLV BulgariaLV Cehia 08)T
canale/RTEstoniaLVFranţaLVFinlandaLVIrlandaLVLetoniaLVOlandaLVPortugaliaLVPoloniaLVRomâniaLVSloveniaVşiV
Slovacia 0doar 1Gâ) canale şi 7) – 8) canale FM/ operarea în banda CB pe sistemul â)8â) canale în
modurileTAMTşiTFMTesteTgratuităTşiTfărăTlicenţă(TDacăTstaţiaTesteTprogramată înTmodulTâ)8â)TcanaleTînTAMT
şi FM folosirea staţiei este gratuită şi fără necesitatea cumpărării unei licenţe în toate ţările membre UE
incluzând aici NorvegiaR Islanda exceptând Austria şi MaltaR unde staţiile radio cu întrerupător german nu
sunt în general admise( Rezidenţii din ItaliaR SpaniaR San MarinoR Liechtenstein au nevoie de o licenţă
CBR în timp ce pentru turiştii care vor călători în aceste ţări din alte ţări europene vor fi scutiţi
de taxe şi licenţe(

ALANV ElectronicsV GmbHV declarăV peV propriaV responsabilitateLV căV acestV dispozitivV
îndeplineşte cerinţele Directivei 99RâzRCEL al Parlamentului European şi al Consiliului
European din data de 9 martie S999LV transpusă în legislaţia spaniolă prin Decretul Regal
S89âRvâââLVdin vâ noiembrieP

Contact: Dr(TfizicianTWolfgangTSchnorrenbergT

DataVşiVloculVdeclaraţiei:

Lütjensee, 20. 10. 2011 

AcesteDdeclaraţiiDdeDconformitateDaDdispozitivelorDAlbrechtDsuntDactualizateDperiodicDşiDsuntD
disponibileDlaDwww.service.alan-electronics.deDînDversiuneaDcuDvalabilitateDrecentă.DNuDneD
asumămDniciDoDresponsabilitateDpentruDinformaţiiDcuDprivireDlaDpunereaDînDaplicareDaDCEPTD/D
ECCDDeciziaDECCDDECD(11)D03DînDfiecareDţară,DcareDaDînceputDdeDlaD01.10.2011.
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