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SCANER PORTABIL ALBRECHT AE 69H 
Cod produs: 930346 

 

Elemente de comandă și display 

 
Introducere 
Vă mulțumim pentru achiziționarea scanerului portabil Albrecht AE 69H. Acest scaner are dimensiuni compacte și este ușor de 
manevrat. În pozițiile de stocare ale scanerului puteți salva maxim 80 de frecvențe. Alternativ aparatul poate căuta și emițătorii, 
iar în acest sens aveți la dispoziție benzi de căutare preprogramate, dar și care pot fi modificate.  
 

Măsuri de siguranță 
Înainte de a începe să utilizați scanerul citiți în întregime acest manual de utilizare, în special instrucțiunile de siguranță privind 
manevrarea căștilor.  
 

Atenționare privind volumul sonor foarte mare 
Folosiți numai modelele de căști recomandate de Albrecht și ALAN. La aparat puteți conecta atât căști stereo, cât și mono cu o 
valoare recomandată de impedanță de 32 Ohmi sau mai mare. Căștile incompatibile (cu rezistență mică) pot genera în mod 
neașteptat volum sonor atât de puternic încât să vă poată deteriora auzul. De aceea înainte de a conecta o pereche de căști 
diminuați volumul sonor, iar abia după ce conectați căștile ajustați volumul sonor la o valoare confortabilă.  
 

Informație privind siguranța electrică 
Albrecht nu a declarat acest produs drept scaner impermeabil. Pentru a elimina toate pericolele asociate cu aparatele electrice și 
umezeala vă rugăm să nu folosiți acest scaner în spații umede sau în ploaie.  
Mărcile și mărcile înregistrate menționate în acest manual sunt proprietatea producătorului respectiv sau al persoanei juridice 
care deține drepturile de copyright.  
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Informație privind cadrul legal 
Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu pot fi interceptate toate serviciile ce folosesc emisia prin unde radio. Legea europeană 
specifică printre altele interdicția de interceptare pentru emisiile rezervate unui anumit grup de persoane și care nu au voie să 
fie interceptate din exterior. Pot fi interceptate numai serviciile de emisie adecvate publicului larg, de ex. emisiile amatorilor și 
rapoartele meteo pentru traficul aerian.  
Dacă din întâmplare interceptați emisii care nu vă sunt adresate atunci nu aveți voie sub nicio formă să utilizați conținutul 
acestor emisii și nici să îl comunicați altor persoane. Interceptarea neautorizată se pedepsește în Uniunea Europeană conform 
legii, la fel ca și salvarea în aparat a frecvențelor serviciilor de emisie ce nu au voie să fie interceptate. Vă rugăm să vă  informați 
privind cadrul legal din țara dvs. legat de interceptarea serviciilor de emisie radio.  
 

Selectarea planului pentru banda de frecvență 
Tabelul de mai jos prezintă domeniile de frecvență ale scanerului cu distanțele prevăzute între canale și tipul de emisie pentru 
aceste domenii. Aparatul dispune de trei planuri pentru domeniile de frecvență, ceea ce permite utilizarea scanerului și în alte 
țări. Planul 2 pentru domeniul de frecvență este optimizat pentru Germania.  
 

Plan domeniu de frecvențe 1 

Domeniu frecvență MHz Pași Serviciu radio 

25.0000   -    29.9950 5 kHz CB, 10 m 

30.0000   -    79.9875 12.5 kHz VHF Low Band 

80.0000   -    82.9900 10 kHz VHF Low Band 

83.0000   -    87.2625 12.5 kHz VHF Low Band 

138.0000  -   157.9875 12.5 kHz 2 m Band 

158.0000  -   160.5900 10 kHz VHF High Band 

160.6000  -   162.5875 12.5 kHz VHF High Band 

162.6000  -   173.9900 10 kHz VHF High   Band 

406.0000   - 439.99375 6.25 kHz 70 cm Band 

440.0000   -  465.9950 5 kHz UHF PMR Band 

466.0000  -  469.9900 10 kHz UHF PMR Band 

470.0000  -   512.0000 6.25 kHz UHF "T" Band 

 

Plan domeniu de frecvențe 2 

Domeniu frecvență MHz Pași Serviciu radio 

25.0000   -    84.0100 5 kHz CB, 10 m, 6m Bands 

84.0150   -    87.2550 20 kHz 4 m Band BOS 

137.0000  -   143.9950 5 kHz Military VHF radio 

144.0000  -   145.9875 12.5 kHz 2m Amateur Band 

146.0000  -   155.9900 10 kHz VHF PMR Band 

156.0000  -   162.0250 12.5 kHz VHF Marine Band 

162.0300  -   173.9900 10 kHz VHF PMR Band 

406.0000   - 439.99375 6.25 kHz 70 cm Band 

440.0000  - 449.99375 6.25 kHz PMR incl. PMR 446 

450.0000  -  469.9900 10 kHz UHF Band PMR 

470.0000  -   512.0000 6.25 kHz UHF High Band 

 

Plan domeniu de frecvențe 3 

Domeniu frecvență MHz Pași Serviciu radio 

25.0000   -    29.9950 5 kHz CB, 10 m 

30.0000   -    79.9950 5 kHz VHF Low Band 

80.0000   -    82.9950 5 kHz VHF Low Band 

83.0000   -    87.2650 5 kHz VHF Low Band 

138.0000  -   157.9950 5 kHz 2 m Band 

158.0000  -   160.5950 5 kHz VHF High Band 

160.6000  -   162.5950 5 kHz VHF High Band 

162.6000  -   173.9950 5 kHz VHF High   Band 

406.0000   - 439.99375 6.25 kHz 70 cm Band 

440.0000  - 465.99375 6.25 kHz UHF PMR Band 

466.0000  - 469.99375 6.25 kHz UHF PMR Band 

470.0000  -   512.0000 6.25 kHz UHF "T" Band 
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Pentru a comuta între domeniile de frecvențe 1, 2 și 3: 

 Opriți scanerul. 

 Apăsați și mențineți apăsată tasta 1, 2 sau 3 și simultan reporniți aparatul; eliberați tasta.  
 

Observație: După comutarea domeniului de frecvențe trebuie să introduceți toate canalele deja stocate și de aceea 
recomandăm să selectați domeniul de frecvențe pentru regiunea dvs. înainte de a pune aparatul în funcțiune, iar după aceea să  
nu-l mai modificați dacă nu este neapărat necesar! 
 

Funcțiile importante 
Căutarea ciclică a frecvențelor - Puteți utiliza 5 benzi de căutare fie cu limite de frecvență deja preprogramate, fie cu limite de 
frecvență stabilite de utilizator; totodată acestea pot fi folosite împreună.  
 

Tehnologia Triple-Super – această tehnică asigură interferențe și distorsiuni cât mai mici posibile și de aceea veți intercepta 
numai frecvențele dorite.  
 

Decalare căutare 2 secunde – La scanarea frecvențelor noul start este activat cu un decalaj de 2 secunde, astfel încât să nu 
pierdeți răspunsul partenerului de comunicare radio.  
 

Funcția lock-out – Scanerul poate fi setat să ignore, respectiv să sară peste anumite frecvențe atât la căutarea frecvențelor, cât 
și a canalelor.  
 

Canal prioritar – Programați un canal drept prioritar și care va fi interceptat la scanare mai des (la fiecare 2 secunde).  
 

Blocarea tastelor (key lock) – Blocarea tastaturii pentru a nu fi manevrată în mod accidental, atunci când de ex. scanerul este 
depozitat în buzunarul de la haină.  
 

Acces direct – Selecția directă a unui număr de canal. 
 

Iluminare display – În acest fel ecranul poate fi citit și în întuneric.  
 

Antenă flexibilă cu conector BNC – Antena din cauciuc inclusă în colet asigură recepția bună a semnalelor care nu sunt prea 
slabe. La aparat puteți însă conecta și alte antene cu mufă BNC.  
 

Memory backup – Canalele stocate se mențin salvate chiar și atunci când bateria este goală.  
 

Funcționare cu baterii și acumulatori – Puteți utiliza baterii alcaline AA, dar și acumulatori NiMH sau NiCd. Aparatul este echipat 
cu o mufă de alimentare externă (de ex. și pentru încărcarea acumulatorilor).  
 

Sunet taste – Sunetele diferite vă informează referitor la introducerea corectă sau greșită a datelor.  
 

Alarmă baterie – Atenționare în caz de baterie descărcată. 
 

Exemplele folosite în acest manual 
Figurile care reprezintă displayul în acest manual indică situațiile tipice de funcționare ce pot fi observate în manevrarea 
scanerului. Evident însă că dacă veți introduce în aparat frecvențe tipice pentru zona de recepție în care vă aflați afișările de pe 
display vor fi diferite față de exemplele prezentate în acest manual.  
Pentru a înțelege felul în care se utilizează acest scaner trebuie să citiți în întregime manualul. Familiarizați-vă prima dată cu 
funcțiile de bază ale acestui scaner. Abia după aceea veți putea aprofunda caracteristicile și funcțiile aparatului.  
Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să instalați 2 baterii (nu sunt incluse în colet) în aparat și să conectați antena.  
 

Informații de specialitate scanner 
Încercați să înțelegeți cum funcționează un scaner radio. În acest sens veți avea nevoie de câteva informații de bază privind 
funcționarea scanerului.  
 

Ce este funcția scanare canal (scan)? 
Spre deosebire de emițătorii radio pe unde medii sau ultra-scurte stațiile de comunicare radio nu emit continuu, ci numai atunci 
când se transmite un mesaj. În modul standby nu veți găsi o stație radio pe scala de frecvențe. De aceea este necesar să 
cunoașteți fie frecvența exactă a emițătorului pe care doriți să-l interceptați, fie ca această frecvență să fie deja programată (sau 
va trebui ca prima dată să căutați aceste frecvențe ”active”, iar apoi să le salvați).  
După stocarea unei frecvențe aveți la dispoziție așa-numitul ”canal”. Fiecărui canal îi aparține un număr (numărul poziției de 
stocare). În modul normal de scanare (scan) (adică căutarea poziției de stocare) aparatul caută toate canalele programate până 
ce găsește un emițător deja activ. După aceea aparatul oprește căutarea pe acest canal atâta vreme cât acolo există emisie. 
După ce emisia se oprește, repornește scanarea (imediat sau cu decalaj) iar aparatul caută noul semnal activ din canalele dvs.  
 

Ce este funcția căutare frecvență (search)? 
Spre deosebire de canale (pe care trebuie să le programați) aparatul dispune și de funcția căutare pentru un anumit domeniu de 
frecvențe – așa-numita funcție căutare frecvență (search). Această funcție caută un domeniu de frecvențe mai mare unde se pot 
afla emițători pe care nu i-ați recepționat până acum. 
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În acest sens aveți nevoie să introduceți un domeniu cu limită superioară și inferioară pentru căutare. Pentru ca acest lucru să se 
realizeze cât mai simplu scanerul are deja programate 5 domenii des utilizate. Dar în aceste domenii puteți oricând modifica 
limitele de frecvență în funcție de nevoile dvs. În modul de căutare frecvențe scanerul începe cu frecvența cea mai mică, iar apoi 
trece la limita superioară folosind pașii tipici. Dacă scanerul găsește activitate oprește căutarea în acea poziție până la oprirea 
emisiei. Dacă considerați acea frecvență important pentru dvs. o puteți stoca pe un număr liber de canal într-una din cele 80 de 
poziții de stocare sau puteți amâna această operație. Dacă nu doriți acest lucru puteți continua scanarea frecvențelor.  
 

Sisteme radio tradiționale 
Sistemele de comunicare radio sunt organizate simplu. O grupă de stații radio are alocată o frecvență pe care o pot folosi toți 
utilizatorii în mod alternativ. Rețelele radio mai mici au o singură frecvență (Simplex), iar rețelele radio mai mari lucrează cu 
stații releu în poziții aflate la înălțime pentru a crește raza de acțiune și folosesc 2 frecvențe (telefoanele mobile emit în așa-
numita bandă inferioară spre stațiile releu, iar stațiile releu emit semnalul amplificat în banda superioară – a doua frecvență). 
Utilizatorii de scanere folosesc frecvența din banda superioară, căci aici pot fi interceptate toate stațiile. În ultimii ani însă au fost 
configurate așa-numitele rețele radio unificate și rețele radio digitale, ce pot utiliza în comun mai multe frecvențe cu ajutorul 
computerelor. Majoritatea serviciilor de comunicare radio funcționează încă după conceptual tradițional. Iar scanerul este 
conceput tocmai pentru aceste rețele radio. De aceea aveți nevoie să știți numai frecvența comună (sau frecvența benzii 
superioare), să o programați într-un canal, iar aici să puteți apoi intercepta toată rețeaua radio.  
Exemple: 

 Serviciul trafic aerian (nu poate fi recepționat cu acest scaner) 

 Servicii comunicare radio amatori 

 Comunicare radio analogică servicii poliție, pompieri și ambulanță 

 Servicii comunicare taxi, meserii, PMR 446 

 Stații radio (nu pot fi recepționate cu acest scaner). 
 
În aceste sisteme tradiționale de emisie radio scanerul caută toate canalele programate de către dvs. El se oprește la fiecare 
canal pentru scurt timp și verifică activitatea desfășurată pe acest canal. Dacă nu găsește niciun semnal atunci continuă scanarea 
până ce ajunge la următorul canal ș.a.m.d. Dacă recepționează un semnal oprește scanarea, iar utilizatorul poate auzi 
comunicarea emisă.  
Stațiile Simplex pot fi interceptate în general la 1,5 – 12 km, în funcție de locație și poziția antenei, în timp ce emisiile duplex ale 
stațiilor releu pot fi interceptate până la 40 km și chiar mai mult.  
 

Informații suplimentare 
Listele de frecvențe ce pot fi accesate fără restricții pot fi găsite în anumite documente, de ex. ziare sau alte publicații. 
De asemenea în internet veți găsi informații privind frecvențele cele mai des utilizate. 
 

Accesorii incluse în colet 
 Manual de utilizare 

 Scaner și antenă 

 Clemă curea  
Observație: Dacă anumite accesorii lipsesc din colet adresați-vă comerciantului! Bateriile nu sunt incluse în colet!  
 

Punerea în funcțiune a scanerului 
Citiți următoarele instrucțiuni privind instalarea și punerea în funcțiune a scanerului: 

 Dacă nu folosiți difuzorul atunci conectați căștile stereo sau mono așa după cum este descris în acest manual 

 Nu folosiți scanerul în spații umede, precum băi sau bucătării, și nici în aer liber dacă plouă. Evitați razele directe ale soarelui 
și nu amplasați scanerul în apropierea curenților de aer produși de sisteme de încălzire și ventilație.  

 Dacă scanerul recepționează distorsiuni modificați poziția scanerului și a antenei. Evitați apropierea de computer sau alte 
aparate electrice, căci acestea pot genera semnale distorsionante foarte puternice.  

 Pentru a optimiza recepția puteți folosi o antenă externă pentru scaner multiband. Dacă este nevoie folosiți cablu coaxial 
prelungitor și adaptoare pentru mufa BNC a scanerului.  

 Utilizarea bateriilor alcaline standard 

 Scanerul poate funcționa cu 2 baterii alcaline, dar și cu acumulatori NiMH AA sau NiCd, dar acestea nu au o durată de 
utilizare la fel de mare ca și acumulatorii moderni NiMH sau bateriile alcaline. Dacă folosiți baterii alcaline veți putea folosi 
scanerul în felul în care este livrat, fără a modifica nimic.  

 

Instalarea bateriilor alcaline 
1. Deschideți compartimentul baterii. 
2. Instalați cele două baterii respectând polaritatea corectă (v. marcajele + și – din compartimentul baterii) 
3. Reinstalați capacul compartimentului baterii 
4. Bateriile sunt descărcate dacă simbolul  clipește, iar scanerul redă un semnal de avertizare la fiecare 15 secunde.  
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Atenționare: 

 Nu încercați niciodată să reîncărcați bateriile nereîncărcabile! Dacă încercați acest lucru acestea se vor încălzi și vor putea 
exploda cauzând incendii și accidente! 

 Folosiți numai baterii noi AA. 

 Scoateți din aparat bateriile descărcate. Electrolitul din bateriile descărcate se poate scurge și coroda.  

 Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi; nu amestecați bateriile cu acumulatoarele. Acumulatoarele/bateriile folosite 
trebuie să fie de același tip și aceeași marcă.  

 

Funcționarea aparatului cu acumulatori 
Puteți folosi acumulatori NiMH sau NiCd. Înainte de a instala acumulatorii în aparat acestea trebuie să fie încărcați. Încărcați 
acumulatorii timp de 14 ore dacă o faceți pentru prima dată. Acumulatorii pot fi încărcați în scaner dacă folosiți un bloc de 
alimentare disponibil drept accesoriu.  

 Pentru a încărca acumulatorii trebuie să aduceți comutatorul din compartimentul baterii în poziția NI-MH BATT.  

 Din fabricație acest comutator se află în poziția pentru bateriile alcaline REG.ALK.BATT. În această poziție blocul de 
alimentare poate alimenta scanerul, dar nu poate încărca acumulatori.  

 Comutatorul se află în compartimentul baterii, sub un sticker. Scoateți stickerul înainte de funcționarea cu acumulatoare!  
Acumulatorii NiMH rezistă mai mult timp și livrează mai multă energie dacă îi descărcați complet în mod regulat (până ce 
semnalul de avertizare clipește), iar apoi îi reîncărcați. Acumulatorii NiMH nu se încarcă niciodată la temperaturi ambientale mai 
mari de 45°C sau mai mici de +4°C. Puteți folosi și acumulatori mai mari de 2000 mAh, dar în acest caz încărcarea va dura ceva 
mai mult.  
Acești acumulatori pot fi comercializați de obicei în set de 4 bucăți, deseori împreună cu un încărcător. Setul cu 4 acumulatori 
este extrem de practice, căci în acest fel aveți întotdeauna o rezervă de 2 acumulatori pentru situațiile în care vă aflați în 
călătorii.  
 
Atenționare! 
Nu conectați niciodată un bloc de alimentare de la rețea dacă în scaner nu se află acumulatori, iar comutatorul din 
compartimentul baterii se află în poziția pentru acumulatori NI-MH BATT.  
Dacă nu încărcați acumulatori, ci baterii, acestea se pot încălzi foarte tare, electrolitul se poate scurge și pot exploda. Pericol de 
incendiu și accidentare!  
Dacă folosiți baterii comutatorul din compartimentul baterii nu trebuie să se afle în poziția REG.ALK.BATT.  
 

Funcționarea aparatului cu blocul de alimentare de la rețea 
Blocul de alimentare AD 671 cu conector tubular pentru 6 VDC și 500 mA (contactul din centru este pozitiv) poate alimenta 
scanerul, fără a fi nevoie să folosiți baterii sau acumulatoare. Folosiți numai blocuri de alimentare cu specificațiile tehnice 
indicate. Dacă conectați la scaner alt tip de blocuri de alimentare acesta se poate defecta sau se pot defecta scanerul și 
acumulatorii! 
După instalarea acumulatoarelor și poziționarea comutatorului în poziția pentru acumulatoare pe lângă alimentarea scanerului 
blocul de alimentare va încărca simultan și acumulatoarele! 
 

Conectarea antenei 
Antena (indiferent dacă folosiți antena de cauciuc din colet sau o antenă externă) se conectează 
folosind o fișă BNC. Această fișă are un conector tip baionetă, la care ambele fante din ștecăr intră 
peste știfturile mufei antenei. O scurtă rotire în sens orar blochează ștecărul pe mufă.  
 

Observație: Dacă folosiți cabluri prelungitoare folosiți numai cablu coaxial original de 50 Ohmi. 
Cablul RG 58 mai subțire poate fi utilizat până la cca. 15 m, dar va fi nevoie de cablul mai gros RG 
213 sau cablul Air Cell . Folosiți numai adaptoare 50 Ohmi pentru BNC adecvate pentru scaner. 
Datorită impedanței de 75 Ohmi nu recomandăm cabluri TV, Sat sau material de instalații.  
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Conectarea căștilor 

 
Difuzorul integrat se oprește automat dacă folosiți căști. Căștile pot fi echipate cu un ștecăr stereo 3,5 mm sau mono; ambele 
sisteme pot fi conectate. Respectați instrucțiunile de siguranță din acest manual!  
De asemenea puteți conecta un difuzor extern. Pentru volum sonor puternic recomandăm difuzor PC cu amplificator. 
Atenționare: Un difuzor auto extern eventual conectat trebuie să fie neapărat cablat fără a fi legat la masă, căci eventualele 
difuzoare legate la caroserie pot distruge aparatul (aceasta a fost metoda folosită la instalarea difuzoarelor auto). 
 

Instalarea clemei de curea 
Pentru instalarea clemei de curea folosiți o șurubelniță în cruce.  

 
 

Pregătiri pentru manevrarea scanerului 
În acest manual au fost deja amintite anumite definiții simple. Vă rugăm să vă familiarizați cu funcțiile scanerului. În majoritatea 
cazurilor nu trebuie să știți decât frecvențele stațiilor emițătoare, restul parametrilor fiind cunoscuți de către scaner pe baza 
domeniilor de frecvență; acești parametri sunt setați automat de către scaner.  
Datele de frecvență sunt de obicei indicate în kHz sau MHz. De exemplu valorile 145775 kHz și 145.775 MHz indică aceeași 
frecvență. Dacă nu știți frecvența emițătorului dvs. folosiți funcția scanare frecvență într-una sau mai multe benzi de căutare. 
Dacă ați găsit frecvențe interesante atunci stocați-le într-un sau mai multe canale.  
 

Descrierea tastaturii 

 
Scanerul are parțial taste cu funcții duble. 
Prima funcție este imprimată pe tastă, iar a doua funcție se află în dreapta lângă sau sub tastă.  

 Pentru activarea primei funcții apăsați tasta.  

 Pentru activarea celei de-a doua funcții apăsați scurt pe Func. După eliberarea tastei apare .  

  apare și dispare de fiecare dată când apăsați scurt tasta Func.  
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Pentru a înțelege funcțiile tastelor vă prezentăm tabelul de mai jos care descrie aceste funcții.  
Tastă      Descriere funcție 

Hold – Oprește căutarea canalului și frecvenței. Pentru a comuta mai departe spre alte canale în pașii 
prestabiliți apăsați din nou tasta și mențineți-o apăsată.  
 
Scan – Scanarea canalelor stocate.  
Func + Src – Pentru a porni scanarea frecvențelor sau pentru un nou start după găsirea unei frecvențe 
 

Oprește și pornește iluminarea de fundal.  

Func + Activează și dezactivează blocarea tastelor (funcție utilă pentru a evita comenzile involuntare). 
 
 
Tasta Func permite activarea funcțiilor secundare, care sunt imprimate lângă sau în dreapta sub prima 
funcție a tastelor.  
 
Tasta alimentare, pentru pornirea și oprirea scanerului apăsați tasta mai mult de 2 secunde.  
 
1 – Introducere 1. 
Func + Pri – Funcția prioritate este activată și dezactivată.  
 

2 – Introducere 2 
Func +  Selecția direcției de scanare  
 
3 – Introducere 3  
 

4 – Introducere 4 
 

5 – Introducere 5  
Func + Dly activează și dezactivează decalajul la scanarea automată  
 
6 – Introducere 6 
Func + PSrc – Pentru selecția și setarea unui domeniu propriu de scanare  
 
7 – Introducere 7 
 

8 – Introducere 8 

Func +  Selecția direcției de scanare  
 

9 – Introducere 9 
 

 Introducere punct zecimal 
Clr - Ștergerea unei intrări eronate  
 
0 – Introducere 0  
Func + L/O – Marcarea unui anumit canal sau anumite frecvențe pentru a fi exclusă de la scanare  

 
E – Introducerea frecvențelor în canale 
Func + Pgm – Apăsați tasta înainte de programarea unei frecvențe  
 

 

Descrierea displayului 

 
Displayul afișează starea de funcționare a scanerului. 
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Apare împreună cu numerele (1 - 5) 

 
Apare atunci când blocarea tastelor este activată  
 

Apare atunci când a doua funcție este activată 

Apare la stocarea unei frecvențe într-un canal 
 

Apare în timpul scanării frecvențelor  

Apare la scanarea frecvențelor 

Simbol de avertizare dacă bateria este descărcată 
 

A fost selectat un canal prioritar 
 

Căutarea canalelor este activă 

Căutarea a fost oprită 
 

Apare în cazul frecvențelor și canalelor excluse de la scanare 
 

Decalaj scanare activat 

Funcția prioritate este activată 

 

Manevrarea scanerului 
Pornirea, oprirea, setarea filtrului de zgomot 
Important: Înainte de a porni aparatul verificați dacă antena este conectată la scaner.  

 Squelch (filtru de zgomot) Rotiți butonul în sens anti-orar până ce ajungeți la poziția maximă. 

 Tasta alimentare  apăsați cca. 2 secunde: scanerul pornește.  

 Butonul volum se rotește în sens orar până ce se aude zgomot.  

 Dacă scanerul pornește cu funcția căutare opriți scanarea cu Hold. Apoi setați Squelch în sens orar în așa fel încât zgomotul 
să dispară. Aceasta este setarea pentru punctul cel mai sensibil de comutare.  

 

Stocarea frecvențelor cunoscute 
Procedeul este folosit atunci când de ex. găsiți într-o listă frecvențe interesante pentru dvs.  

 Apăsați tasta Hold. Apoi introduceți numărul de canal în care doriți să stocați frecvența dorită, iar apoi apăsați tasta Func  și 
Pgm. Apare numărul de canal introdus.  

 Introduceți frecvența cu tastele numerice și punctul zecimal  

 Apăsați E pentru stocare. 
 
Observații: 

 Dacă din greșeală ați introdus o frecvență invalid apare Error și se aud 3 sunete scurte. Introduceți o altă frecvență valabilă. 

 Datele introduce sunt rotunjite automat în funcție de următoarea frecvență disponibilă.  

 Introduceți de ex. 28,473 MHz, iar scanerul va rotunji valoarea la 28,475 MHz.  

 După scanarea unei frecvențe pe un canal se activează automat decalajul scanării DLY. Pe display apare DLY. DLY (Delay) 
produce o pauză înainte de un nou start al scanării.  

 Cu Func + Dly puteți activa și dezactiva decalajul.  

 După introducerea unei frecvențe, ce a fost deja salvată într-o altă poziție de stocare, veți fi avertizat acustic și pe display 
referitor la dublarea frecvenței. Apare canalul pe care este deja stocată respectiva frecvență. Dacă ați introdus frecvența d in 
greșeală apăsați tasta Clr și reintroduceți frecvența corectă. Conformați cu E datele introduse.  

 Pentru a stoca alte frecvențe în canale reporniți acțiunea cu E/Pgm.  
 

Scanarea canalelor salvate (scan) 
Căutarea canalelor salvate poate fi pornită cu Scan. Scanerul caută unul după altul toate canalele pentru scanare. Într-un alt 
capitol vi se va explica felul în care puteți exclude anumite canale de la scanare sau cum le puteți (re)activa. 
Dacă funcția scanare găsește un anumit canal se oprește acolo. Puteți intercepta convorbirile purtate. După încheierea 
transmisiei scanerul așteaptă un moment (DLY) pentru un eventual mesaj, iar după aceea repornește scanarea din acest punct.  
 

 Căutarea canalelor salvate funcționează numai dacă ați salvat frecvențe. Scanerele nou cumpărate nu au frecvențe stocate! 

 Dacă scanerul reacționează la semnale distorsionante slabe sau nedorite resetați filtrul de zgomot (squelch), căci setarea 
squelch corectă determină puterea unui semnal care duce la oprirea scanării. Rotiți butonul squelch spre dreapta: semnalele 
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trebuie să devină mai puternice, semnalele slabe nu mai determină oprirea scanerului. Dacă în schimb nu mai recepționați 
stațiile slabe atunci rotiți butonul squelch ușor spre stânga. 

 Dacă funcția filtrul de zgomot este activă scanerul nu funcționează. Filtrul de zgomot trebuie să fie setat în punctul în care 
zgomotul dispare imediat, în caz contrar are loc un nou start.  

 

Selecția manuală a canalelor (selecție directă) 
Știți cu precizie care sunt emițătorii pe care doriți să-i interceptați? Atunci alegați acel canal fără a folosi funcția scanare.  

 Pentru selecția apăsați Hold, introduceți numărul de canal și apăsați din nou Hold.  

 Cu Hold puteți oricând opri scanarea. 

 La fiecare atingere a tastei Hold comutați la următorul număr de canal.  
 

Continuarea scanării 
 Apăsați tasta Scan, scanarea repornește.  

 

Căutarea frecvențelor (search) 
Căutarea frecvențelor active 
În multe cazuri se poate să nu cunoașteți frecvențele cu adevărat interesante. În acest caz aveți la dispoziție funcția căutare 
frecvențe (search) pentru a găsi emițători. 
Pentru a nu căuta în domenii prea vaste aparatul are preprogramate 5 domenii de frecvențe des folosite și anume benzile 1 - 5.  
Aceste benzi preprogramate simplifică scanarea pentru diferite domenii de frecvență și sunt tipice pentru alocarea frecvențelor 
în Europa. Dacă este nevoie puteți stabili ulterior domenii proprii de frecvență.  
 

5 benzi de frecvență plan 1 

 Domeniu frecvență MHz Pași 

1 30.0000   -    79.9875 12.5 kHz 

2 83.0000   -    87.2625 12.5 kHz 

3 160.6000   -   162.5875 12.5 kHz 

4 440.0000   -  465.9950 5 kHz 

5 466.0000   -  469.9900 10 kHz 

 

5 benzi de frecvență plan 2 

 Domeniu frecvență MHz Pași 

1 84.0150   -    87.2550 20 kHz 

2 144.0000   -   145.9875 12.5 kHz 

3 156.0000   -   162.0250 12.5 kHz 

4 162.0300   -   173.9900 10 kHz 

5 406.0000   -  439.99375 6.25 kHz 

 

5 benzi de frecvență plan 3 

 Domeniu frecvență MHz Pași 

1 25.0000   -    29.9950 5 kHz 

2 160.6000   -   162.59375 6.25 kHz 

3 162.6000   -   173.99375 6.25 kHz 

4 440.0000   -  465.99375 6.25 kHz 

5 466.0000   -  469.99375 6.25 kHz 

 
Planul 2 este ajustat optim pentru Germania. Este posibil să comutați între benzile de frecvență: 

 Opriți aparatul. 

 Reporniți aparatul apăsând simultan tasta 1, 2 sau 3.  
Observație: Nu uitați că operația de comutare reprezintă schimbarea completă a sistemului, motiv pentru care canalele trebuie 
realocate (reset). În mod normal după cumpărarea scanerului utilizatorul alege un plan pentru banda de frecvență și apoi nu mai 
modifică acest plan.  
 

Căutarea circulară pentru mai multe domenii 
Scanarea frecvențelor pornește pentru o bandă și poate fi apoi extinsă pentru alte benzi (chain search).  

 Pentru start apăsați Func + Src. 

 Pe display apare SRCH, numărul benzii de scanare activate și direcția de scanare.  

 Clipește numărul domeniului de frecvențe scanat.  

 Apăsând numărul pentru banda de scanare de la 1 la 5 puteți adăuga sau elimina domenii de scanare.  
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De pe display dispar numerele domeniilor excluse. Trebuie însă să rămână cel puțin 1 domeniu (altfel se aude un sunet de 
avertizare atunci când încercați să eliminați și ultima bandă de frecvențe). Scanarea se oprește automat de îndată ce este 
identificată o frecvență ce este deja utilizată.  
 

Căutarea manuală 
 În timpul scanării apăsați Hold. Scanerul se oprește la frecvența tocmai scanată. Pe display apare Hold.  

 Apăsând Func+  (sau ) puteți scana în pași spre limita inferioară, respectiv superioară.  

 Modificarea direcției de scanare se realizează cu tastele săgeată  sau .  
 

Salvarea frecvențelor găsite 
Frecvențele găsite în timpul scanării pot fi notate sau stocate în canale. În acest sens scanerul trebuie să se oprească sau 
utilizatorul trebuie să apese Hold. 

 Apăsați Func + Pgm. Pe display apare cel mai mic număr de canal liber.  

 Pentru a prelua numărul propus apăsați E/Pgm.  

 Pentru a selecta un alt număr de canal apăsați Func + sau Func +  înainte de a stoca cu E/Pgm.  
Atunci când încercați să salvați o frecvență care a fost deja stocată se aude un sunet de avertizare, iar pe display apare numărul 
de canal în care este stocată frecvența.  

 Dacă ați introdus frecvența din greșeală apăsați /Clr 

 Pentru a stoca totuși frecvența selectați E.  
După stocarea unei frecvențe găsite puteți lăsa aparatul să scaneze în continuare; scanarea reîncepe de acolo de unde s-a 
încheiat. 
 

Programarea domeniilor proprii de căutare 
Utilizatorii avansați au la dispoziție setări precise pentru domeniile de frecvență folosite des. Sau poate că domeniile prepro-
gramate nu sunt repartizate în mod util pentru dvs? În acest caz puteți modifica valorile limită în funcție de preferințele dvs. 

 Apăsați Func + PSrc. Pe display apare SRCH.  

 Căutați un număr de domeniu pentru scanare. 

 Pe display apar alternativ domeniul de scanare (momentan) cu numărul selectat, precum și limita de frecvență superioară și 
inferioară.  

 Pentru scroll în alte domenii de scanare folosiți Func + PSrc sau Func + , respectiv Func + .  

 Pentru scanarea rapidă a benzilor apăsați timp de 1 sec. Func +  sau Func + .  
 
După selecția numărului domeniului de scanare introduceți valorile limită superioare și inferioare dorite: 

 Introduceți limita inferioară de frecvențe cu tastele 0 – 9 și tasta zecimale /Clr.  

 Pentru confirmare apăsați E. 

 Introduceți limita superioară de frecvențe cu tastele 0 -9 și punctul zecimal /Clr.  

 Confirmați cu E.  
 
Observații: 
Dacă este nevoie conecta decalajul scanării și la scanarea frecvențelor, deși nu este folosește în mod normal.  
 

Stop scanare și căutare în pași 
 Pentru stop apăsați Hold. Pe display apare Hold.  

 Direcția de scanare o modificați cu Func +  sau Func + . Prin atingerea scurtă a tastei frecvența se modifică în pași.  

 Dacă mențineți tasta  sau  mai mult de 1 secundă apăsată atunci scanați mai rapid frecvențele, în sus sau în jos.  

 Pentru restart al scanării apăsați Func + Src sau Hold. Direcția de scanare este afișată pe display.  
 

Omiterea frecvențelor în scanare 
În orice loc în care are loc recepția există frecvențe distorsionante care determină oprirea scanerului din funcționare. 
Utilizatorii au însă la dispoziție opțiunea de marcare a maxim 50 de frecvențe distorsionante, ce sunt astfel excluse automat  de 
la scanare. 
 
Observație: Frecvențele marcate vor fi omise de la fiecare tip de scanare.  
Pentru a exclude o frecvență de la scanare apăsați Func și apoi L/O după oprirea scanării la frecvența respectivă. Scanerul 
salvează această frecvență drept Locked-Out (L/O), adică exclusă de la scanare, până ce această frecvență va fi din nou inclusă în 
scanare de către utilizator. 
Pentru reincluderea unei frecvențe blocate în scanare trebuie să opriți scanerul la o frecvență situată în apropierea acesteia (căci 
altfel aparatul va sări peste frecvența blocată).  

 Opriți scanarea cu Hold. 

 Folosiți Func +  sau Func +  pentru a selecta frecvența blocată. Pe ecran apare L/O.  

 Apăsați Func+ L/O; L/O dispare, iar frecvența este din nou liberă.  
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Eliberarea simultană a tuturor frecvențelor blocate 
 În timpul scanării sau opririi aparatului apăsați Func, iar apoi mențineți apăsat L/O până ce scanerul redă un bip.  

 
Observație: 

 Dacă sunt blocate toate frecvențele unui domeniu atunci scanerul nu poate căuta; se aud 3 sunete de avertizare. 

 Memoria poate marca maxim 50 de frecvențe. Dacă trebuie să blocați mai multe frecvențe atunci va fi ștearsă prima 
frecvență salvată (ceea ce înseamnă că va fi eliberată). În acest fel numărul total al frecvențelor blocate rămâne 50.  

 

Delay (amânare scanare) 
În timpul comunicațiilor radio apar deseori pauze până ce stațiile partenere răspund la mesaj. Pentru a putea asculta 
răspunsurile stațiilor partenere și în timpul scanării puteți folosi funcția decalare (delay). Astfel scanarea nu începe imediat după 
dispariția unui semnal, ci aparatul așteaptă un moment pentru ca o stație să poată răspunde. Scanerul programează automat o 
asemenea pauză dacă sunt stocate frecvențe pe canale (în acest mod este foarte utilă amânarea startului). Pe ecran apare DLY 
(dezactivarea se desfășoară după aceeași procedură):  

 În timpul scanării aparatul se oprește la un canal pentru care doriți să activați funcția decalare: apăsați Func + Dly înainte ca 
scanerul să repornească.  

 Canalul respectiv poate fi căutat și manual. După aceea apăsați Func + Dly.  

 Decalajul poate fi activat și în timpul scanării frecvențelor apăsând Func + Dly. Apare DLY, iar scanerul introduce o pauză de 2 
secunde pentru fiecare frecvență la care se oprește.  

 Dezactivarea funcției: apăsați Func + Dly în timp ce scanerul monitorizează un canal, caută alte canale sau se află în modul 
scanare frecvențe. DLY dispare de pe ecran.  

 

Excluderea canalelor salvate de la scanare 
Deoarece nu doriți întotdeauna să interceptați toate canalele stocate și pentru că doriți ca scanarea să se efectueze mai repede 
aveți la dispoziție funcția de omitere a canalelor de la scanare. 
Canalele ce nu sunt folosite în mod regulat pot fi marcate cu L/O, iar acestea vor fi omise la următoarea scanare.  
Pentru a marca canalele activați manual canalul respectiv și apăsați Func + L/O. Pe display apare L/O.  
Observație: Canalele marcate sunt omise numai la căutarea frecvențelor salvate, dar acestea pot fi selectate și manual.  
 
Eliberarea canalelor blocate (Lock/Out): 
Căutați manual canalul, iar apoi apăsați Func + L/O. L/O dispare de pe ecran. 
Eliberarea simultană a tuturor canalelor marcate: 
Opriți scanarea cu Hold, iar apoi apăsați Func, după care mențineți apăsat L/O până ce se aud 2 sunete de confirmare.  
 

Stabilirea canalului prioritar 
Funcția prioritate determină ca un anumit canal să fie interceptat cu prioritate. După ce scanerul este setat în modul prioritar, 
canalul prioritar va fi activat automat la fiecare 2 secunde și i se va verifica activitatea. Dacă nu stabiliți altceva atunci canalul 
prioritar va fi întotdeauna primul canal.  
 

Setarea unui alt canal drept canal prioritar: 

 Activați manual canalul dorit. 

 Apăsați Func + Pgm, iar apoi Func + Pri. În stânga lângă numărul de canal apare P.  

 Activarea funcției prioritare 

 Un canal este setat drept prioritar numai după activarea funcției prioritate.  

 Apăsați Func + Pri în timpul scanării. Pe display apare PRI.  

 Acum scanerul verifică canalul prioritar la fiecare 2 secunde.  

 Pentru dezactivarea funcției apăsați Func + Pri. Simbolul PRI dispare. 
 

Blocarea tastaturii 
Tastatura poate fi blocată pentru a se evita comenzile involuntare. Atunci când tastatura este blocată puteți folosi numai 
următoarele taste: 

Scan, Func, Hold  și  

 Pentru a bloca tastatura apăsați Func + . Pe display apare  

 Pentru a debloca tastatura apăsați din nou Func + . Simbolul cheie dispare .  
Observație: Scanarea este posibilă și cu tastatura blocată! 
 

Iluminarea displayului 

 Pentru activare apăsați  
Iluminarea de fundal rămâne activă timp de 15 secunde.  

 Pentru dezactivarea iluminării mai repede de 15 secunde apăsați din nou  
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Accesorii Albrecht recomandate 
Albrecht recomandă următoarele accesorii, care sunt menționate aici drept exemple. Pentru mai multe informații folosiți 
catalogul nostru de produse.  
 

Cod produs  Accesoriu 
6158  Antenă scaner Albrecht Miniscan 
6156  Antenă scaner Albrecht Maxiscan 
61700  Antenă stație Albrecht Allband 
7120  Difuzor extern CB 20 
AD-671  Bloc de alimentare 230 V pe 6 V DC, 500 mA 
 

Alte informații 
Birdies 
Fiecare scaner posedă ”bierdies” care sunt determinate tehnic. Acestea sunt semnale nemodulate produse de principiul 
recepției radioreceptorilor cu oscilator local. Ei se aud ca și un emițător activ, care nu desfășoară momentan nicio comunicare. 
Aceste ”birdies” sunt reduse pentru acest scaner în ceea ce privește numărul și puterea și de aceea în mod normal nu împiedică 
recepția. La scanarea frecvențelor ajunge dacă rotiți butonul SQUELCH puțin spre dreapta, în așa fel încât să nu mai reacționeze 
la aceste ”birdies”. De asemenea aceste frecvențe pot fi marcate cu L/O pentru a fi omise.  
 

Curățarea și întreținerea 
Feriți aparatul de umezeală. Uscați imediat scanerul dacă s-a umezit (în caz de urgență cu uscătorul de păr sau cu un pistol cu jet 
de aer cald). Nu folosiți și nu depozitați scanerul la temperaturi extreme. Nu folosiți substanțe abrazive sau soluții chimice, căci 
acestea zgârie sau distrug suprafața carcasei și rama displayului. Manevrați cu grijă rama displayului.  
 

 Opriți întotdeauna scanerul înainte de a scoate bateriile. 

 Atunci când scanați frecvențele notați frecvențele găsite. 

 Dacă se pierde memoria scanerului frecvențele trebuie reintroduse. În acest caz displayul afișează 000.000 pe toate canalele.  

 Dacă scanerul recepționează distorsiuni de la alți emițători sau de la alte aparate electronice din apropiere mutați scanerul  
cât mai departe posibil de aceste surse de interferență. De multe ori ajută dacă schimbați poziția aparatului, de ex. pe 
pervazul ferestrei.  

 Din experiență scanerul nu poate fi utilizat în apropierea computerelor, căci computerele reprezintă o sursă de distorsiune 
datorită frecvențelor de lucru.  

 Dacă recepția nu este bună puteți folosi o antenă externă (v. oferta de accesorii Albrecht).  
 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu 
prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu împreună cu gunoiul menajer.  
Produsul îndeplinește cerințele noii directive europene ROHS (2002/95/EC) privind limitarea anumitor materiale 
periculoase în aparatele electronice.  

 

Date tehnice 
Canale    80 
Domenii de frecvență   v. planurile benzi 1 -3  
Sensibilitate tipică receptor pentru 12 dB SINAD 
25.005 MHz (FM) ....................................................... 0.3 μV 
54.050 MHz (FM) ........................................................0.3 μV 
86.275 MHz (FM) ........................................................0.3 μV 
138.150 MHz (FM).................................................. ....0.3 μV 
162.400 MHz (FM) ................................................. ....0.3 μV 
173.220 MHz (FM) ................................................. ....0.3 μV 
406.875 MHz (FM)...................................................... 0.4 μV 
453.250 MHz (FM) ..................................................... 0.4 μV 
511.9125 MHz (FM) ................................................... 0.4 μV 
Domeniul temperatură de funcționare 
Normal    –20°C to +60°C 
Scanare memorie   max. 50 canale pe secundă 
Scanare frecvențe 
Normal    60 pași pe secundă 
Hyper search   180 pași pe secundă 
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Rată scanare canal prioritar 2 secunde 
Amânare start scanare  2 secunde 
Suprimare IF (la 162.4 MHz) 90 dB  
Frecvențe IF 
1 IF (25-173.995 MHz) .................... 380.6050-380.7000 MHz 
1 IF (406-512 MHz) ......................... 380.60625-380.7000 MHz 
2 IF .................................................. 21.3 MHz 
3 IF .................................................. 450 kHz 
Putere de ieșire audio  max. 400 mV 
Difuzor propriu   32 mm diametru, 8 Ohmi, dinamix 
Consum de curent   
Recepție, squelch închis  90 mA 
Recepție, putere ieșire maximă 290 mA 
Alimentare   2 baterii alcaline sau 2 acumulatori NiMH sau bloc de alimentare de la rețea 
Antenă    50 Ohm 
Antenă externă:    prin mufa BNC 
Difuzor extern/mufă audio 3,5 mm 
Dimensiuni   68mm (l) x 31.5mm (A) x 115mm (Î) 
Greutate   165 g 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice, în funcție de avansul tehnologic.  
 

Remedierea problemelor  
Dacă scanerul nu mai funcționează, s-a blocat sau pe display apare simboluri ciudate se poate ca procesorul să se fi blocat. 
Funcționarea normală poate fi obținută prin resetarea aparatului. De asemenea testați dacă închiderea și repornirea  aparatului 
nu rezolvă problema. O altă soluție ar fi întreruperea temporară a alimentării (de ex. scoateți bateriile câteva secunde din 
aparat).  
Atenție: În cazul procedurii de resetare toate informațiile stocate (canale și benzile proprii de scanare) sunt resetate la setările 
din fabricație. Planurile pentru benzile de scanare și benzile setate din fabricație se păstrează.  
 

Procedura de resetare: 
 Opriți scanerul. 

 Apăsați simultan tastele 2, 9 și Hold; mențineți tastele apăsate și reporniți scanerul. Durează cca. 3 secunde până ce 
procesorul se pornește și pe ecran apare CLEAr.  

 

Alte erori și soluții 
Problemă Cauză posibilă Soluție 

Scanerul nu 
funcționează 

Aparatul nu este alimentat Verificați acumulatorii, respectiv bateriile în ceea ce privește 
contactele și polaritatea. Este blocul de alimentare corect 
conectat, la tensiunea adecvată? 

Sunt contactele murdare sau corodate? Curățați contactele cu o 
cârpă sau bețișor cu vată. Nu folosiți solvenți.  

Recepție slabă Antena nu este poziționată favorabil Verificați mufa antenei. 

Mutați scanerul în altă parte (experimentați) 

Poziția de recepție nu este bună sau emițătorul este prea departe. 
Recepția poate fi optimizată cu o antenă externă sau o altă poziție 
la fereastră ori creșterea distanței față de sursele de distorsiune 
precum computer sau aparate electrice 

Scanarea nu se 
oprește 

Filtrul de zgomot este setat la o poziție 
prea închisă 

Setați corect filtrul de zgomot (squelch) 

Poziția antenei nu este utilă Verificați mufa și poziția antenei 

A fost blocat unul sau mai multe canale Verificați dacă canalele importante nu sunt marcate cu L/O 

Frecvențele locale nu sunt stocate în 
memorie 

Stocați frecvențele importante 

În canal nu există funcționare radio Așteptați până ce canalul intră în activitate 

Scanarea nu 

pornește 

Ați uitat să apăsați Scan? Apăsați Scan. 

Filtrul de zgomot nu este setat corect 
(prea deschis) 

Setați corect filtrul de zgomot 

A fost blocat unul sau mai multe canale Verificați dacă canalele importante nu sunt marcate cu L/O 
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Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Alan Electronics (Daimlerstr. 1 k, D- 
63303 Dreieich, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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