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1. Důležité informace
Před instalací a provozem rádia AE 6290 si pozorně přečtěte tyto 
pokyny.
Používejte prosím pouze originální mikrofon na CB radiostanici, 
jinak nelze zaručit správné fungování funkce VOX handsfree.

Citlivost funkce VOX je přednastavena pro vozidla se střední 
hlasitostí. Ve zvláště tichých vozidlech můžete zvýšit citlivost a 
tím spustit funkci VOX i při nižší hlasitosti řeči. Pro dosažení 
nejlepších výsledků namontujte mikrofon ve vzdálenosti 45 - 70 
cm a nasměrujte jej směrem k řidiči.

2. Rozsah dodávky

1. Rádio AE 6290 CB
2. Ruční mikrofon s tlačítky nahoru/dolů
3. Napájecí kabel s pojistkou
4. Držák s montážními šrouby
5. Držák mikrofonu
6. Návod k obsluze
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3. Ovládací prvky a připojení
Ne. popis funkce
1 EMG Nouzový kanál 9/19 (volně programovatelný)

2 MIC RJ-45 konektor pro mikrofon

3 VOX Funkce VOX handsfree
4 SQ / ASQ Nastavení squelch / ASQ
5 ▲ / ▼ NAHORU / DOLŮ - navigace v nabídkách

6 VOL Ovládání hlasitosti

7 JÍDELNÍ LÍSTEK Hlavní nabídka pro různá nastavení
8 TX LED při odesílání svítí červeně

9 A/F Přepínání AM / FM
10 RX LED při příjmu svítí zeleně
11 MRAVENEC PL konektor pro anténu
12 DC IN Připojení napájení

13 EXT SP Připojení pro externí reproduktor
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4. Instalace zařízení
Při instalaci rádia do vozidla se ujistěte, že jste nepoškodili 
kabeláž nebo jiné součásti vozidla, které mohou být skryty v 
oblasti montážní polohy.

4.1. Instalace antény
Instalace kvalitní antény je velmi důležitá pro to, aby vaše CB 
rádio fungovalo co nejlépe.
• Používejte pouze antény, které jsou vhodné pro daný frekvenční rozsah

Vhodné jsou 26,565-27,405 MHz.
• Připojte anténu k anténní zásuvce na zadní straně zařízení 

pomocí zástrčky PL259.
• Pro nejlepší dosah namontujte anténu co nejvýše a s volným 

vyzařováním ve všech směrech.
• Standardní CB rádiové mobilní antény nefungují bez dobrého 

vodivého spojení s kovovým montážním povrchem.

• Existují speciální plovoucí antény pro kempingová vozidla nebo 
nákladní automobily s plastovými nástavbami. Ty však 
nefungují přímo na kovových površích.

• Nevysílejte bez připojené antény, mohlo by dojít k poškození 
nebo zničení rádia.

4.2. Napájení 12 V / 24 V DC
AE 6290 lze připojit k palubní síti 12 V nebo 24 V bez přepínání.
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5. Provoz

5.1. Zapněte a upravte hlasitost
Pro zapnutí otočte VOL Otočný ovladač doprava. Hlasitost 
můžete zvýšit otáčením ve směru hodinových ručiček.

5.2. Výběr správného nastavení země
AE 6290 podporuje všechny současné evropské rádiové 
standardy CB. Výchozí tovární nastavení je „EU“.

Postup pro přepnutí nastavení země:
• Vypněte rádio
• Podrž JÍDELNÍ LÍSTEK Klíč a poté rádio znovu zapněte

• Nechat je JÍDELNÍ LÍSTEK Uvolňovací tlačítko
• Nyní můžete použít UP / DN Klíče jedno z nastavení země 

"dE, In, EU, CE, U, PL, I2" Vybrat
• Chcete-li potvrdit svůj výběr, vypněte a znovu zapněte rádio. 

Rádio se nyní spustí se zvoleným nastavením země.

Oznámení: Za výběr povolených norem je odpovědný uživatel.
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5.3. Nastavení země a použití

Toto nastavení země můžete provést kdykoli podle potřeby, 
jak je popsáno výše.
Nastavení země zůstane aktivní, dokud nezvolíte jiné nastavení 
země.

5.4. Výběr provozního kanálu
• Kanály můžete vybrat pomocí tlačítek nahoru nebo dolů (UP / 

DN) na rádiu nebo mikrofonu. Zobrazí se aktuální kanál.

• Stiskněte a podržte příslušné tlačítko pro plynulé přepínání 
kanálů nahoru nebo dolů.

5.5. Squelch
AE 6290 má 3 squelch bariéry
• Automatické umlčování (ASQ)
• Manuální squelch (SQ)
• Utlumení tónů (CTCSS / DCS)
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Každý z nich ztlumí šum kanálu ztlumením reproduktoru. 
Squelch otevře reproduktor a přijímaný signál je slyšet pouze 
tehdy, jsou-li splněna určitá kritéria.

5.5.1. Automatický squelch (ASQ) 
Automatický squelch průběžně 
vyhodnocuje hladinu hluku. Pokud je 
přijat signál, poklesne a ASQ uvolní 
reproduktor.

Chcete-li nastavit ASQ, stiskněte 
ASQ Dlouhý klíč na rádiu. Aktivní 
funkcí se stane
podle AQ Symbol zobrazený na displeji.
lis ASQ Stiskněte znovu krátce dokud ASQ.SET objeví se. ASQ lze 
nyní nastavit v 9 úrovních, úroveň 1 je nejcitlivější.

výhoda: Nejvyšší citlivost a tím i největší rozsah.
nevýhoda: Může být rušeno rušením, jako je aktivita slunečních 
skvrn, jiná elektronická zařízení atd., takže reproduktor je 
aktivován, i když není přijímán žádný signál. V tomto případě by 
měl být použit manuální squelch nebo tónový squelch.

5.5.2. Ruční squelch
Chcete-li nastavit ruční potlačení, stiskněte SQ Krátce stiskněte 
tlačítko na rádiu, objeví se SQL.SET.
Šum kanálu je potlačen úpravou ovládání squelch. Čím vyšší je 
SQ nastaveno, tím silnější musí být přijímaný signál, aby se 
squelch otevřel.
Obvykle je squelch nastaven tak, že pouze ztlumí reproduktor.
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výhoda: Ruční umlčování lze nastavit tak, aby byly slyšet pouze 
stanice v blízkém dosahu.
nevýhoda: Musí být nastaveno ručně. Pokud je squelch 
náhodou nastaven příliš vysoko, citlivost příjmu a tím i dosah se 
snižují.

5.5.3. Tónový squelch CTCSS / 
DCS Kromě manuálního a 
automatického squelche má AE 
6290 také CTCSS / DCS tóny. 
CTCSS / DCS přidává do přenosu 
neslyšitelný tón. Pokud je 
aktivován, otevře se squelch 
pouze tehdy, pokud je signál ze 
vzdálené stanice s

je přijímán stejný tón. CTCSS lze nastavit samostatně pro každý 
kanál a jek dispozici pouze v FM.
Aktivní funkce CTCSS / DCS se zobrazí na displeji s CTC nebo DCS 
zobrazeno.
• Vyberte kanál pomocí přepínače výběru kanálu
• V hlavní nabídce CDT.SET Vyberte (JÍDELNÍ LÍSTEK stiskněte pro 
výběr)
• CT nebo DT Vybrat
• Vyberte tón CTCSS / DCS pomocí tlačítek UP / DN
• Na výběr je 38 CTCSS a 104 DCS tónů
• Stiskněte znovu pro potvrzení JÍDELNÍ LÍSTEK Stiskněte klávesu .

výhoda: Umožňuje selektivní příjem určitých stanic v rámci 
kanálu.
nevýhoda: Všechny vzdálené stanice musí být také vybaveny 
CTCSS / DCS. Nižší citlivost příjmu a tím i menší dosah.
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5.6. Přepínač režimu AM / FM AM 
nebo FM modulaci lze vybrat stisknutím 
tlačítka AM / FM Tlačítko lze vybrat.

Aktuální nastavení se zobrazí na LCD.

Pokud je kanál od 41 do 80 (pouze v 
nastavení země dE dostupné), zařízení 
se přepne do režimu FM bez ohledu na 
nastavení na nižších kanálech.

Když přepnete zpět na kanály 1 až 40, režim AM se obnoví, 
pokud byl dříve zvolen.

Sloupcový graf na displeji se po přijetí zobrazí
Síla signálu (hodnoty S) ve 12 úrovních.

5.7. Nouzové kanály
Přes klíč EMG můžete jednoduše vyvolat přednastavené 
nouzové kanály 9 a 19. Stačí stisknout tlačítko několikrát za 
sebou.

To můžeš EMG Tlačítku můžete také přiřadit své vlastní 
„oblíbené“ kanály. Chcete-li to provést, přejděte do hlavní 
nabídky a vyberte jiEMG.1 nebo EMG.2. Nyní vyberte 
požadovaný kanál pomocí tlačítek ▲ / ▼ a potvrďte svůj výběr 
pomocí tlačítkaJÍDELNÍ LÍSTEK Knoflík.

5.8. zámek
podrž JÍDELNÍ LÍSTEK Stisknutím tlačítka na 2 sekundy 
aktivujete zámek tlačítek. Na displeji se objeví symbol klíče. 
Opětovným stisknutím tlačítka na 2 sekundy tlačítko znovu 
odemknete.
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5.9. Funkce VOX
Stiskněte klávesu VOX krátce pro 
zapnutí nebo vypnutí funkce VOX. Při 
aktivaci funkce VOX se rádio 
automaticky přepne na vysílání, jakmile 
detekuje řeč. Pro vysílání již nemusíte 
zvedat mikrofon.

Aktivní funkce VOX se zobrazí na displeji 
se symbolem.

5.9.1. Citlivost VOX
Vyberte v hlavní nabídce VOX.L pro výběr úrovně hlasitosti, od 
které se aktivuje automatický přenos VOX.

1 = nízká citlivost, VOX reaguje pouze na velmi vysoké hlasitosti

9 = vysoká citlivost, VOX již reaguje na velmi nízké hlasitosti

Přednastavená standardní hodnota je úroveň 6.

5.9.2. Zpoždění VOX
Vyberte v hlavní nabídce VOX.T vypořádat se s UP / DN Tlačítka 
pro nastavení zpoždění VOX.
Se zpožděním VOX nastavíte čas, po kterém se režim 
automatické převodovky bez mluvení ukončí:

krok 1 2 3 4 5 6 7 8 9
čas
(s)

0,5 1,0 1.5 2,0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Zpoždění můžete nastavit v 9 úrovních. Přednastavená 
standardní hodnota je úroveň 4.
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5.10. S-metr
S-metr ukazuje aktuální sílu signálu. Síla se zobrazuje v levém 
dolním rohu displeje s Zobrazí se symbol. Vůbec
čím více pomlček je zobrazeno, tím silnější je signál.

5.11. Režim skenování
Váš AE 6290 má automatické vyhledávání kanálů, které lze 
použít pro sledování všech kanálů jeden po druhém.

• Podržte tlačítko ▲ Nahoru nebo ▼ Dolů po dobu 5 sekund
• Skenování se zastaví při každém přijatém signálu a vy můžete 

poslouchat konverzaci
Pokud neprovedete žádnou akci, proces skenování pokračuje, a 
to a) po ukončení komunikace na kanálech nebo b) po přibližně 
5 sekundách pozorovacího času, pokud by komunikace měla 
trvat déle.
• Vyhledávání můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka EMG 

nebo PTT Zmáčkněte tlačítko.

5.12. Funkce Talkback
S funkcí talkback můžete slyšet svou vlastní modulaci přes 
reproduktor AE 6290 pro kontrolu.
podrž PTT Stiskněte a podržte tlačítko Odeslat a vyberte pomocí
Tlačítka ▲ / ▼ vypnou úroveň zpětného hovoru.

5.13. Obnovit tovární nastavení
Pokud budete někdy potřebovat resetovat zařízení do továrního 
nastavení, postupujte následovně:

• Vyberte položku v hlavní nabídce RESETOVAT ven
• Když RESETOVAT na displeji bliká, stiskněte a podržte JÍDELNÍ LÍSTEK Tlačítko 

stisknuté, dokud RESETOVAT přestane blikat

Ve většině případů jsou nyní funkce rádia obnoveny.
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6. Funkce opakovače / relé
S novou funkcí opakovače AE 6290 můžete dosáhnout téměř 
dvojnásobného dosahu ve srovnání s běžným provozem CB 
rádia.
Rádio vysílá na jednom kanálu (TX1) a přijímá rádiové zprávy na 
druhém kanálu (RX2). AE 6290 automaticky přepíná tam a zpět 
mezi dvěma kanály. Například nastavte kanál 40 jako přijímací 
kanál opakovače a kanál 41 jako vysílací kanál opakovače. V 
režimu připravenosti k příjmu rádio zobrazí kanál 40 a čeká na 
příchozí rádiové zprávy. Pokud nyní stisknete tlačítko PTT, rádio 
se přepneautomaticky na vysílacím kanálu 41. Po uvolnění 
tlačítka PTT se zařízení vrátí k příjmu kanálu 40.

Chcete-li funkci aktivovat, přejděte do hlavní nabídky (JÍDELNÍ 
LÍSTEK) a vyberte tam pod RPT.SET hodnota NA.
Nyní vyberte položku v hlavní nabídce RPT.RXpro nastavení 
přijímacího kanálu AE6290 (vysílací kanál relé) v režimu 
opakovače.
Pod položkou nabídky RPT.TX můžete nastavit přenosový kanál 
AE6290 (přijímací kanál relé).
Některá relé místo toho používají dva různé tóny CTCSS / DCS k 
oddělení směrů odesílání a příjmu. Použijte k tomu položky 
nabídkyCDT-RX a CDT-TX.
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7. Hlavní menu

zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK Tlačítko pro vstup do hlavní nabídky. 
Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka ▲ / ▼. Opětovným 
stisknutím tlačítkaJÍDELNÍ LÍSTEK Tlačítkem se dostanete do 
podnabídek.

Stane
dardNe. Zobrazit funkce

1 KEY.BP NA Aktivace/deaktivace tónů tlačítek
Mic-Gain: Zesílení mikrofonu lze vybrat v 9 
úrovních2 MIC.SET 06

3 MIC.TP polévková lžíceTyp mikrofonu: elektretový / dynamický
4 VOX.L 03 Citlivost VOX: 9 úrovní
5 VOX.T 04 Zpoždění VOX: 9 úrovní
6 SQL.SET 08 Squelch nastavitelný ve 34 krocích
7 ASQ.SET 06 Automatický squelch: 9 úrovní

Čas typu skenování: zastaví se na 10 sekund. se 
ztlumením signálu: zastaví se, dokud je signál přítomen

8 SCA.TYPE SQ

Snížení výšky:
se odfiltruje

výška Frekvence9 HI.CUT Z

10 TAL.BACK Z Talkback: 9 úrovní hlasitosti
11 NBL.ANK Z Zapnutí/vypnutí tlumiče hluku
12 RF.AUTO NA Automatický RF zisk: zapnuto / vypnuto
13 RF.GAIN 48 RF zesílení v 16 krocích (3,6,9, .... 48)
14 ROG.BP Z Zvuk Roger Beep: OV a 1-5 úrovní

Barva pozadí na displeji: RE-červená, GR-
zelená, BL-modrá, CY-azurová, YE-žlutá, PU-
fialová, WH-bílá

15 BARVA RE

16 JASNÝ 06 Jas lze zvolit v 6 úrovních
17 DEAD SET 02 Časovač časového limitu: 1-10 minut

Přijímací kanál AE6290 v režimu opakovače 
(přenosový kanál relé)18 RPT.RX 40

19 RPT.TX 41 Odesílací kanál AE6290 v režimu opakovače 
(přijímací kanál relé)

20 RPT.SET Z Provoz opakovače: zapnutí / vypnutí
21 EMG1 9 Nouzový kanál 1 nastavitelný
22 EMG2 19 Nouzový kanál 2 nastavitelný
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Nastavte CTCSS / DCS tón pro příjem23 CDT-RX Z

Nastavte tón CTCSS / DCS pro režim 
přenosu24 CDT-TX Z

Nastavte tón CTCSS / DCS pro provoz 
vysílání a příjmu současně25 CDT-RT Z

26 RESETOVAT Obnovit tovární nastavení

8. Externí reproduktor
V závislosti na okolním hluku je vhodné připojit externí 
reproduktor. Lze připojit běžné komerční bezdrátové 
reproduktory s impedancí 4-8 ohmů a minimálním výkonem 2-4 
W.
Kabel může být dlouhý až 3 metry. U reproduktorů, které se 
budou používat v autě, zajistěte použití dvoukolíkové 3,5 mm 
jackové zástrčky a ujistěte se, že žádný z reproduktorových 
terminálů není připevněn k rámu vozidla.

9. Specifikace
Vstupní napětí 12/24 V
Vysílací výkon 4W AM/FM
provozní teplota -20 °C až + 50 °C
Spotřeba energie 3 A max.
Anténní konektor UHF, SO-239
Rozměry 124 x 101 x 36 mm

Hmotnost 428 g
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dE: 26,565 - 27,405 MHz In: 
26,965 - 27,275 MHz EU: 
26,965 - 27,405 MHz CE: 
26,965 - 27,405 MHz U: 
27,60125 - 27,99125 - 
27,991206 6 MHz: 27,991206 
5 05 MHz.

Přenosové frekvence

9.1. Tabulka frekvence tónů CTCSS
Ne. Frekv. (Hz) Ne. Frekv. (Hz)
Z CTCSS vypnuto 19 127,3
01 67,0 20 131,8
02 71,9 21 136,5
03 74,4 22 141,3
04 77,0 23 146,2
05 79,7 24 151,4
06 82,5 25 156,7
07 85,4 26 162,2
08 88,5 27 167,9
09 91,5 28 173,8
10 94,8 29 179,9
11 97,4 30 186,2
12 100,0 31 192,8
13 103,5 32 203,5
14 107,2 33 210,7
15 110,9 34 218,1
16 114,8 35 225,7
17 118,8 36 233,6
18 123,0 37 241,8

38 250,3
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10. Informace o záruce a recyklaci
Jsme ze zákona povinni ke každému zařízení přiložit informace o 
likvidaci a záruce a také EU prohlášení o shodě s návodem k 
použití v různých zemích. Tyto informace naleznete na 
následujících stránkách.

Záruka 2 roky od data nákupu
Výrobce / prodejce poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku 
od data zakoupení. Tato záruka se vztahuje na všechny poruchy 
způsobené vadnými součástmi nebo chybnou funkcí v záruční 
době, s výjimkou opotřebení, jako jsou vybité baterie, škrábance 
na displeji, vadné pouzdro, vadná anténa a vady způsobené 
vnějšími vlivy, jako je koroze, přepětí. v důsledku nesprávného 
externího napájení nebo použití nevhodného příslušenství. Ze 
záruky jsou rovněž vyloučeny vady způsobené nesprávným 
používáním.

V případě uplatnění záruky se prosím obraťte na svého prodejce. 
Prodejce zařízení opraví nebo vymění, nebo jej předá 
autorizovanému servisnímu středisku.
Můžete také přímo kontaktovat našeho servisního partnera. K 
zařízení přiložte doklad o koupi a popište závadu co nejpřesněji.
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11. Prohlášení o shodě CE
Normy a směrnice

Alan Electronics GmbH tímto prohlašuje, že model 
rádia AE 6290 je v souladu s nařízením 2014/53 / 
EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete 
na

je přístupný na následující internetové adrese:
http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/

11.1. OEEZ a recyklace
Evropské zákony zakazují likvidaci starých nebo 
vadných elektrických nebo elektronických zařízení s 
domovním odpadem. Chcete-li zařízení zlikvidovat, 
odneste jej do sběrného místa ve vaší komunitě k 
recyklaci. Tento systém je financován průmyslem a 
představuje a

ekologická likvidace a recyklace cenných surovin.
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12. Servisní adresa
Technická horká linka (pro zařízení prodávaná v Německu) 
Vysilacky SPACE s.r.o.  vysilacky.com 
servis
Dalnice D5 park Rudna 5 
Rudna 252 19 

Tiskové chyby vyhrazeny.

© 2021 Alan Electronics GmbH Daimlerstrasse 1g 
- 63303 Dreieich - Německo
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