
INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE APOLLO PRO

Opis przedniego panelu:

1. Gniazdo mikrofonu.
2. Pokrętło blokady szumów.
3. Wyświetlacz LCD.
4. Przycisk rodzaju emisji/Skanowanie kanałów.
5. Przycisk tzw.”piątki”/kanał ratunkowy
6. Przycisk Automatycznej Blokady Szumów/szybkiego powrotu do ostatnio uzywanego kanału.
7. Pokrętło regulacji głośności/wyłącznik zasilania.
8. Przycisk zmiany kanału “rosnąco”
9. Przycisk zmiany kanału “malejąco” oraz zmiana standardu kraju

USTAWIENIE STANDARDU MIĘDZYNARODOWEGO:

UWAGA: W chwili zakupu radiotelefon jest ustawiony w standardzie EU i rozmowy będą niezrozumiałe 
a komunikacja niemożliwa.

W pierwszej kolejności należy ustawić standard kraju, w jakim będzie używany radiotelefon.

1. Wyłącz radiotelefon.

2. Wciśnij przycisk CH ▼ i trzymając go włącz radio pokrętłem VOLUME.

3. Przeciskaj  CH ▼ oraz CH ▲ aż na wyświetlaczu pojawi się PL.

4. Wyłącz i włącz radiotelefon ponownie.

Teraz radio CB jest gotowe do pracy i ustawione w polskim standardzie AM (przy włączaniu radia na chwilę 
pojawi się oznaczenie PL na wyświetlaczu a podczas pracy w lewym dolnym rogu stale będzie wyświetlony 
symbol -5.

W Polsce zwyczajowo przyjęty jest rodzaj emisji AM.

 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 częstotliwości 
27 MHz, z kablem o impedancji 50 Ohm.

UCHWYT NA MIKROFON:
Zamontuj uchwyt do mikrofonu w dogodnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał w swobodnym operowaniu 
samochodem.



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 jest w pozycji „godziny 7”. Ewentualnej regulacji dokonaj po 
kroku 5.
Krok 4: Włącz radiostację i ustaw pokrętło głośności w dogodnej pozycji.
Krok 5: Wybierz pożądany kanał (domyslnie po włączeniu ustawiony jest kanał 19).
Krok 6: Wybierz rodzaj modulacji (domyslnie po włączeniu ustawiony AM i ten rodzaj emisji jest najczęściej 
używany).
Krok 6: Aby nadawać, wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby odbierać puść przycisk PTT.

ASQ
CB wyposażono w funkcję automatycznej blokady szumówASQ (Automatic Squelch). Po jego wciśnięciu. Nie 
powinno być słychać szumów a odbiór włączy się automatycznie w momencie odebrania rozmowy.

Może się zdarzyć, że z powodu wyższej propagacji lub dużej ilości zakłóceń (szczególnie zauważalne w dużych 
miastach) funkcja ASQ może działać w sposób niewystarczający (“przebijanie się” zakłóceń mimo blokady 
szumów). W takim przypadku należy wyłączyć ASQ i usawić poziom blokady szumów ręcznie przekręcając 
pokrętłem SQUELCH aż do zaniknięcia zakłóceń.

UWAGA!
NIE NALEŻY USTAWIAĆ BLOKADY SZUMÓW SQUELCH NA ZBYT WYSOKIM POZIOMIE, 
PONIEWAŻ W TAKIM PRZYPADKU BĘDZIE MOŻLIWY ODBIÓR JEDYNIE BARDZO SILNYCH, 
BLISKICH STACJI. 

LCR
CB wyposażono w funkcję szybkiego powrotu do ostatnio używanego kanału. Jeżeli zmieniłeś kanał i chcesz 
szybko powrócić do poprzednio używanego naciśnij i przytrzymaj przez chwilą przycisk LCR/ASQ.

SCAN - SKANOWANIE
CB wyposażono w funkcję skanowania. Po wciśnięciu i przytrzymaniu kilka sekund przycisku SCAN/AM/FM 
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. 

UWAGA!

Skanowanie działa wyłącznie z ustawioną blokadą szumów ASQ lub SQUELCH. 

EMG - SZYBKI KANAŁ 9
Jest to kanał „ratunkowy”. W wielu krajach na tym kanale służby ratownicze prowadzą całodobowy nasłuch i 
można na tym kanale wezwać pomoc. W Polsce nie jest to uregulowane prawnie i wezwanie pomocy na tym 
kanale może nie być możliwe. 

5kHZ
W różnych krajach używa się różnych standardów i rodzajów modulacji AM/FM.

Zwykle częstotliwości te są przesunięte względem polskiego standardu o 5kHZ.

Niezależnie od ustawionego standardu kraju można przełączać częstotliwości +/-5kHz służy do tego środkowy 
przycisk na panelu radia. Aby szybko przełączyć się na częstotliwości innego kraju naciśnij i przytrzymaj przez 
chwilę klawisz 5kHZ/EMG.

GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY
Do CB można podłączyć opcjonalnie głośnik zewnętrzny o średnicy wtyczki 3.5 mm.
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