
ALAN 42 KÄYTTÖOHJE 
 

 
Midland Alan 42 on kannettava CB-puhelin, joka täyttää EC direktiivin 99/5-89/336-93/68-73/23. 

 

 

 

 
TAAJUUSALUEEN VALINTA 

 

Taajuusalue on valittava sen mukaan missä maassa puhelimella operoidaan. Suomessa säädös on 

40 kanavaa, FM 4W ja AM 1W. (EU) 

 

 

1. Antenniliitäntä:  

 Pakkauksessa mukana oleva  antenni liitetään tähän. Voit käyttää myös  esim. autoantennia. 

 

2. Kohinasalpa: 

Säädetään normaalisti kohinan rajalle siten, että vastaanotin on hiljainen kun kanavalla ei ole 

liikennettä. Jos laite kohahtelee ajoittain voit säätää kohinasalpaa hiukan tiukemmalle. Maksimi 

yhteysetäisyys saavutetaan, kun kohinasalpa on säädetty mahdollisimman tarkasti kohinan rajalle tai 

ääritapauksessa  niin, että vastaanotin kohisee jatkuvasti. 

 

3. Virtakytkin ja äänenvoimakkuuden säätö 

 
         
 

 

4. ja 5.   Mikrofonin- ja kaiuttimen liitännät :  

  Laitteessa voidaan käyttää lisävarusteena kaiutin-mikrofonia tai  lisäkaiutinta. 

 

6. Vyöpidin 
 



7.  LCD –monitoiminäyttö:  

  Taustavalaistu LCD-näyttö, joka ilmoittaa käytössä olevat toiminnot. 

 

 

A. EMG  (Emergency), kanavan 9. pikavalinta aktivoitu 

B. Kanavan numero 

C. LOCK , näppäinlukitus aktivoitu 

D. LOW, alhaisen paristo/akkujännitteen ilmaisin 

E. AM/FM  modulaatiolaji 

F. SCAN, Skannaustoiminto aktivoitu 

G. DUAL WATCH, kaksoiskuuntelu aktivoitu 

H. “P. SAVE”, paristonsäästötilan ilmaisin 

I. LOW, alennettu lähetysteho 

J. Vastaanotetun signaalin voimakkuuden  / lähetystehon osoitin 

K. RX/TX:  TX=lähetys; RX=vastaanotto 

 
 

8.   EMG painike:  

Kanavan 9 pikavalinta. (kanavaa 9. käytetään joissain maissa ns. hätäkanavana) Kun EMG on 

näytössä on normaali kanavanvalinta estetty . Laite siirtyy normaalitilaan, kun painiketta painetaan 

uudelleen. 

 

9. “AM/FM” painike: AM / FM modulaation valinta. 
 
10.   Mikrofoni:  
 Puhu mikrofoniin normaalilla äänenvoimakkuudella n. 4 cm etäisyydeltä lähetintä käyttäessäsi. 

  
11. “H/L” painike:  

Voit valita alennetun lähetystehon silloin kun tarvittava yhteysetäisyys on lyhyt ja säästää näin 
oleellisesti akkua / paristoja. Näytössä on “LOW” kun alennettu 1W teho on valittuna. On suositeltavaa 
käyttää alennettua tehoa aina kun se riittää yhteydenpitoon. 

 

 
 

 
 
 

12. “LOCK’- painike: 



 Lukitsee näppäimistön, jotta valitut toiminnot eivät muutu vahingossa. 

 
13.“Q.UP - Q.DOWN” -painikkeet:  
 Valitsee 10 kanavaa ylös / alas kullakin painalluksella. 
 
14.  Kaiutin 
 

15. “Dual Watch” -painike: 
Kaksoiskuuntelu mahdollistaa kahden kanavan päivystämisen samanaikaisesti. 
Kun toisella kuunneltaviksi valituista kanavista on liikennettä, jää vastaanotin tälle kanavalle. Kun 
liikennöinti lakkaa palaa laite 4 sekunnin kuluttua kahden kanavan kuunteluun. Toiminto käynnistetään 
seuraavasti: 

 

• Valitse ensimmäinen kuunneltava kanava 

• Paina DW-painiketta 

• Valitse toinen kuunneltava kanava 

• Paina DW-painiketta 

• Kun haluat peruuttaa DW-toiminnon paina DW- tai PTT- painiketta 
 

 

16. “SCAN” -painike:  
 Voit etsiä skannaustoiminnolla kanavan, jolla on liikennettä seuraavasti: 
 

•  Säädä kohinasalpa siten, että vastaanotin ei kohise 
•   Paina SCAN-painiketta. Laite alkaa selata kanavia ja pysähtyy kanavalle, jolla on 

liikennettä. 
•   Kun liikenne (kantoaalto)  lakkaa, alkaa laite muutaman sekunnin kuluttua  taas 

selata    kanavia. 
•   Lähettimen ollessa käynnistettynä on skannaus estetty. 

 
 
17. “LIGHT” -painike: 
 Näytön taustavalo aktivoituu n. 5 sekunnin ajaksi  tällä painikkeella.  
 
18.   PTT –painike: 

 Lähettimen käynnistys. 

 
19.   Paristokotelo: 
 Käytä 6 kpl 1,5 V:n  AA –kokoisia alkaaliparistoja. 
 

  

 
 

 

20.  Rannelenkin kiinnitysreikä 

 

20. “Channel UP”-painike:  



Lyhyellä painalluksella voit valita kanavia järjestyksessä ylöspäin yhden kerrallaan. Pitkään 

painettaessa vaihtuvat kanavat nopeasti. 

 

21. “Channel DOWN”-painike: 

Lyhyellä painalluksella voit valita kanavia järjestyksessä alaspäin yhden kerrallaan. Pitkään 

painettaessa vaihtuvat kanavat nopeasti. 

 

23.  Paristo -/ akkukotelon lukitus 

 

24.  Ulkoisen antennin kytkentänasta:   

 Ulkoisen antennin liitäntä kytkeytyy tämän nastan kautta.  (Lisätarvike) 
1. Vastaanottaaksesi, vapauta PTT-näppäin 

 

 

Pyydä lisätietoja, anna palautetta ! 
 

 

 

Keskushuolto:  Kauko-Telko Oy 

  Radiopuhelinhuolto 

  Kutojantie 4, PL 40, 02631 Espoo 

  Puh. (09) 5211, Fax (09) 521 5280 

  Sähköposti: radiopuhelimet@telkogroup.com 

  Internet:       www.radiopuhelimet.fi 

 

 

 

Maahantuoja:  Kauko-Telko Oy 

  Radiopuhelimet 

  Kutojantie 4, PL 40, 02631 Espoo 

  Puh. (09) 5211, Fax (09) 521 5280 

  Sähköposti: radiopuhelimet@telkogroup.com 

  Internet:       www.radiopuhelimet.fi 
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