Instrukcja obsługi Lafayette Apollo
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.
1. Złącze mikrofonowe
2. Włączenie / wyłączenie i
regulacja głośności
3. Kontrola SQUELCH
4. Wyświetlacz LCD
5. Przełącznik AM / FM
6. „Szybka 9”/LOCAL DX
7. Przełącznik kanałów dół
8. Przełącznik kanałów góra
9. Mikrofon z przyciskiem PTT
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 (3) 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.
LOCAL DX
Jest to funkcja która pozwala na ograniczenie czułości odbiornika. Jest szczególnie przydatna w
mieście, przy dużej ilości zakłóceń od innych użytkowników CB. Aby ją aktywować, należy
wcisnąć przycisk CH9 na około 1sek. Na wyświetlaczu pojawi się napis „LO”. Kolejne długie
przyciśnięcie powoduje wyłączenie opcji, co oznaczone jest na wyświetlaczu jako „LF”.
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.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja zgodności wraz z odpisem po polsku znajduje się w instrukcji oryginalnej.

