


Jak zainstalować Twoje CB radio Midland?

Ten nadajnik  może być zainstalowany w każdej  12 woltowej  instalacji  (z  minusem na 
masie) samochodu lub ciężarówki. Większośc samochodów w USA i zagranicą pracuje z 
instalacją z minusem na masie, ale niektóre starsze modele i nowsze ciężarówki mogą 
posiadać plus na masie

Sprawdź  wymogi dla Twojego samochodu przed rozpoczęciem instalacji.

Posiadasz minus na masie, jeśli minus z akumulatora jest podłączony do bloku silnika. 
Skontaktuj się ze swoim dilerem jeśli niemożliwe jest rozpoznanie polaryzacji.

Instalacja i praca z akcesoriami dostarczonymi do Twojego Midland CB

1. Łatwo usuwalny podnoszony system zawiasów.
2. Wspornik mikrofonu.
3. Wszystkie przewody i części zawieszenia mikrofonu potrzebne do normalnej 

instalacji.
4. Wtyczka mikrofonu ze zwijanym przewodem.
5. Wyciąg z ustawy (Dz.U. Nr 169, poz. 1774) oraz FCC part 95, Subpart D.
6. Instrukcja obsługi.
7. Karta gwarancyjna

Gdzie zamontować radio CB?

Radio  CB  Midland  jest  zaprojektowane  do  zamontowania  pod  deską  rozdzielczą  lub 
poziomo na konsoli Twojego samochodu

Bezpieczeństwo  i  wygoda  są  głównymi  względami  w  zadecydowaniu  gdzie 
dokładnie zamontować radio.

Uwaga: Bądź  pewny,  że  radio  jest  umieszczone  tak,  aby  nie  przeszkadzało  w 
prowadzeniu,  w  działaniu  poduszek  powietrznych  i  nie  utrudniało  dostępu  do  innych 
urządzeń  potrzebnych  do  kontroli  pojazdu.  Połączenia  kabli  muszą   przebiegać  i 
zapewniać  swobodę w działaniu  hamulca,  pedału gazu i  innych podobnych urządzeń. 
Przeszkadzające rzeczy lub podłączone kable mogą być przyczyną utraty  kontroli  nad 
pojazdem.

Mechaniczne zawieszenia

Krok  1: Postępuj  zgodnie  z  zaleceniami,  użyj  zawiasów  jako  wzór  do  zaznaczenia 
lokalizacji otworów na wkręty pod deską rozdzielczą. Użyj ostrych narzędzi aby zaznaczyć 
lokalizację otworów.

Krok  2: Wywierć  2  centymetrowy  otwór  dla  każdego  wkręta  w  systemie  zawiasów. 
Zamocuj uchwytydo deski rozdzielczej używająć dostarczonych śrub Philipsa.

Powinienies zachować ostrożność podczas robienia otworów w desce rozdzielczej aby 
uniknąć uszkodzeń elektroniki w samochodzie.

Krok 3: Ustal położenie radia pomiędzy ramieniami uchwytów w linii z pokrętłem. Ustaw 
kąt dla zapewnienia optymalnego komfortu i dostępu.
Krok 4: Dokręć wkręty.



Przewody (tylko minus na masie)

Krok 1: Jeśli nie dowiedziałeś się czy Twój samochód posiada minus na masie czy też 
plus to zrób to teraz. Następnie odłącz przewód z minusem od akumulatora, aby zapobiec 
zwarciu, które może wystąpić podczas podłączania. Nie podłączaj tego CB do instalacji 
z plusem na masie.

Krok 2: Z minusem na masie.
A. Podłącz  plus  (CZERWONY  PRZEWÓD) z  bezpiecznikiem na  przewodzie  do 
któregokolwiek (a) bezpiecznika, (b) gniazda zapalniczki lub (c) bezpośrednio do plusa w 
akumulatorze.

Zazwyczaj  bezpiecznik  jest  najbardziej  wygodny  do  podłączenia.  Jest  także 
możliwe podłączenia do stacyjki, wtedy Twoje CB będzie automatycznie wyłączane, kiedy 
stacyjka jest wyłączona.

B. Ciasno podłącz uziemienie (CZARNY PRZEWÓD) bezpośrednio do metalowej części 
karoseri  samochodu.  Dobre  podłaczenie  metal-metal  jest  istotne  dla  optymalnego 
działania.

Instalacja  przy  uzyciu  gniazda  zapalniczki,  wymaga  dodatkowego  przewodu 
uziemiającego ze spodu radia do samochodu jeśli  radio  nie  jest  przymocowane dolną 
częścią.

Instalacja uchwytu mikrofonu

Uchwyt  mikrofonu  jest  wyposażony  w  otwory  do  umocowania.  Uchwyt  może  być 
przymocowany do deski rozdzielczej, otwory mogą być zrobione z lewej strony radia lub 
innym wygodnym miejscu. 

Antena:

Jakie wybrać miejsce umocowania i zestroić odpowiednio?

Zasadniczo  możesz wybrać  z  dwóch typów anten do samochodów –  pełna  długość i 
rozkładana oraz różnorodność ustawienia (zależy gdzie umieścisz swoją antenę)

W zależności od tego  gdzie umieścisz antene może to wpływać na pracę.

Ogólne zasady umiejscowienia anteny, które mogą pomóc w działaniu CB.

1. Umieść antenę w samochodzie tak wysoko jak to możliwe. Im wyżej tym lepiej.
2. Jeśli to możliwe podłącz antenę w centralnej części jakiejkolwiek powierzchni, którą 

wybrałeś
3. Trzymaj kable anteny z dala od źródeł zakłóceń, takich jak zapłon, wskaźniki, itp.
4. Upewnij się, że masz dobre podłączenie bezpośrednie metal-metal.
5. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić kabli.



Zasadniczo  masz  do  wyboru  pięć  lokalizacji:  dach,  rynienka,  bagażnik,  błotnik,  tylny 
zderzak. Gdzie zdecydujesz o umiejscoweaniu anteny będzie miało znaczenie jaką antene 
wybrać. Skontaktuj się z dilerem CB Midland w sprawie pomocy jeśli jej potrzebujesz.

Instalacja anteny. 

Zastosuj się dokladnie do zamieszczonej instrukcji.

Uwaga!: Nigdy nie uzywaj CB radio bez dołączonej anteny lub z uszkodzonym kablem 
antenowym. Może to spowodować uszkodzenie nadajnika.

Uwaga: Antena używana dla tego radia musi być umieszczona w odpowiednij odległości, 
co najmniej 20cm od wszystkich osób i nie może kolidować lub pracować razem z innymi 
antenami lub nadajnikami.

Strojenie anteny

Niektóre anteny są fabycznie zestrojone. Jednakże wykonanie można zazwyczaj poprawić 
przez  nieznaczne  wydłużenie  lub  skrócenie  anteny  używająć  SWR  (Standing  Wave 
Radio). Dla dokładnych informacji przeczytaj instrukcję dołączoną do anteny.

Możesz kupić SWR odzielnie lub sprawdzić swoją antenę w serwisie CB.

Czynniki wpływające na zasięg CB

Zasadniczo występują te same czynniki,   które poprawiają lub ograniczają w AM i  FM 
transmisję sygnałów.

Teren:  Wzgórza,  doliny  i  zabudowania  naturalnie  przerywają  i  skrócają  sygnały  CB. 
Krótko mówiąc wszystko co jest między Tobą a osobą z którą rozmawiasz może skrócić 
zasięg  Twojego  CB.  Możesz  się  spodziewać,  że  uzyskasz  maksymalny  zasięg 
odbioru/nadawania na płaskich, otwartych przestrzeniach.

Pogoda: Możesz  się  spodziewać,  że  zasięg  CB  będzie  zredukowany  –  możliwe,  że 
drastycznie – w czasie zaburzeń atmosferycznych, takich jak burze lub śnieg. Nadmierne 
nasłonecznienie także ma negatywny wpływ na działanie CB.

Zakłócenia:

Znanym źródłem nadmiernych zakłóceń jest zapłon. W wielu samochodach elektryczna 
pompa paliwa jest następną możliwą przyczyną zakłóceń. Jeśli podejrzewasz, że jest to 
prawda, wyłącz zapłon. Jeśli w trybie odbioru, zakłócenia nie występują w tym czasie to 
jest to źródłem zakłóceń.  W niektórych przypadkach zakłócenia mogą być zredukowane 
lub wyeliminowane przez upewnienie się,  że spód radia jest  uziemiony. Służy do tego 
dodatkowy przewód. W skrajnych przypadkach dodatkowe uziemienie częsci może być 
niezbędne.



Midland MODEL 1001Z CB 

Przedni panel 

ON/OFF VOLUME:  W pozycji off nadajnik jest wyłączony. Przekręć pokrętło zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, aby je włączyć i wyregulować głośność.

SQUELCH CONTROL: Możliwość wyregulowania  zakłóceń występujących w tle, aż do 
zniknęcia. Jeśli pokrętło jest przekręcone za daleko w kierunku ruchu wskazówek zegara, 
może to powodować nachodzenie się słabych sygnałów.

S/RF POWER METER:  Wskaźnik siły odbieranych sygnałów. W czasie nadawania, RF 
pokazuje moc wyjściową.

PA/CB Switch:  Możliwość  pracy  z  zewnetrznym głosnikiem –  tryb  PA.  W  trybie  CB 
mikrofon pracuje z nadajnikiem.

MICROPHONE CONNECTOR: podłącz dostarczony mikrofon do tego gniazda. Odbierane 
sygnały nie będą słyszane bez mkrofonu.

CHANNEL KNOB: łatwe do użycia pokrętło pozwalające na zmianę kanałów CB w górę 
lub dół.

CHANNEL INDICATOR: numer kanału

TX LED: wskaźnik nadawania



Push-to-talk bar (naciśnij, aby rozmawiać): Wciśnij ten przycisk, aby zacząć nadawać. 
Trzymaj mikrofon około 5cm od swoich ust i mów normalnym głosem.

TYLNY PANEL

GNIAZDO ANTENOWE: Podłącz standardową antenę CB 50-ohm do tego gniazda.

EXT  SP:  Kiedy  głośnik  jest  podłączony  do  tego  gniazda  to  wewnetrzny  głośnik  jest 
wyłączony.  Wszystkie  odbierane  sygnały  będą   słyszane  przez  głośnik  zewnętrzny. 
Głośnik podłączony do gniazda “EXT” powinien mieć nominalnie 8 ohm i 5 wat.

PA JACK:  Opcjonalnie  głośnik  PA  (tuba)  może  być  podłączony  do  odbiornika  przez 
gniazdo  PA  na  tylnym  panelu.  Pozwala  to  komunikować  się  z  pieszymi  lub  innym 
samochodami przez mikrofon CB. Głośnik (tuba) podłączona do gniazda “PA” powinien 
mieć nominalnie 8ohm i 5 wat.

DC 13.8V przewód zasilający. Podłącz przewód zasilający z 2A bezpiecznikiem.

JAK UŻYWAĆ NADAJNIKA?

Powinieneś  zapoznać  się  z  obsługą  i  całkowicie  z  instrukcją  instalacji  przed  próbą 
uruchomienia CB.

1. Przekręć pokrętło on/off zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je włączyć.
2. Nastaw pokrętło  squelch  maksymalnie  przeciwnie  do  ruchu  wskazówek  zegara, 

szum powinien być słyszany.
3. Wyreguluj głośność (volume) do poziomu normalnego odbioru.
4. Przekręć squelch aż szum zaniknie.
5. Ustaw pożądany kanał przez kręcenie “channel selector”
6. Aby nadawać wciśnij przycisk PTT z boku mikrofonu. Trzymaj mikrofon 5-7cm od 

ust i mów normalnym głosem
7. Aby odbierać, po prostu zwolnij przycisk PTT



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Częstotliwość .......................................................................................26.960-27.400 MHz
Kanały .................................................................................................................. 40
Modulacja .............................................................................................................AM
Impedancja anteny ...............................................................................................50 Ohm
Głośnik .................................................................................................................8 Ohm
Mikrofon ............................................................................................................1000 ohm 
Zasilanie ....................................................................................13,8 VDC (minus na masie)
Rozmiar .................................................................................................... 115X180X46mm
Waga ................................................................................................................. 1,2 kg

ODBIORNIK (CB, 26.960-27.400 Mhz)

Czułość 10dB S/N..................................................................................................0.7 uV
Selektywność ............................................................................................45 dB + 10 kHz
Squelch range .............................................................................................0.5 uV-500 uV
Moc wyjściowa audio .......................................................3.0 W @ 8 Ohm ( 10% distortion)
Zniekształcenie na 1000 mV ......................................................................................3%
Audio frequency response .............................................................................400-2400 Hz
Pośrednia czestotliwość ............................................................I ° 10.695 MHz II ° 455 kHz
Spurious response ..................................................................... .............więcej niż 45 dB

NADAJNIK

RF Moc wyjściowa ....................................................................................................4.0 W
Tolerancja częstotliwości .........................................................................................0.005%
Harmonic Suppression ............................................................................   więcej niż 60 dB
Modulacja...... .............................................................................................AM 90% ( ± 5%)

Uwaga!

Wszelkie nazwy marek i produktów występujące w tym tekście są właśnością odpowiadających im firm.


