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Хронология
Името Президент е тясно свързано със света на СВ радиостанциите. Пове-
че от едно име, Президент е представител на гражданския обхват, който 
милиони CB потребители използват в цял свят.

Продукти с международна репутация
Гаранция за лесна употреба, ефективност, сигурност и надеждност на всич-
ки продукти, придобили международна репутация.
Централният офис, разположен на брега на езерото “To” е с модерен 
дизайн, изчистен стил и включва офиси, склад и следпродажбен сервиз на 
площ от 12.000 m².

Оптимални условия на труд
Оптимални условия на труд
Структурата на компанията PRESIDENT е организирана с цел да създаде 
оптимални условия на труд, както и да отговори на нарастващите изисква-
ния на международния пазар.

Ефективен екип
Образът на една силна компания е отражение на управител, заобиколен 
от ефективен екип, който да отговаря на изискванията на един постоянно 
развиващ се сектор.
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CB и безопасност
CB е създаден с благородна цел и е средство за обществено достъпна радио-
комуникация, която предлага широка гама от приложения: отдих, безопасност, 
лекота на употреба и т.н. Днес, CB радио е признато като фактор който подобря-
ва превенцията на ПТП и безопасността на пътя. Някои обществени организа-
ции и ведомства като противопожарната служба, спешната медицинска помощ, 
екипите на червения кръст и други, могат да използват СВ радиостанции в 
техни спешни (аварийно-спасителни) мероприятия, също така да използват и 
наблюдават непрекъснато канал 9. Други специално предназначени канали 
са 25 за повиквания и канал 19, използван най-вече за радио навигация от 
шофьорите на камиони и за екипите на пътната помощ, за да се предотвратяват 
инциденти, аварии и повишен трафик по пътищата.

CB радиостанциите от Президент
СВ радиостанциите, продавани от компанията Президент, имат сертификат 
за съответствие с хармонизираните европейски стандарти, в съответствие с 
изискванията на Европейските директиви:
R & TTE (1999/5 / CE)
2002/95/ ЕC RoHS - Директивата за ограничаването на опасни вещества в елек-
трическото и електронно оборудване;
2002/96 /ЕC WEEE – Директива за излязло от употреба електронно оборудване 
и в съответствие с директива RoHS2: 2011/65 / UE (08/06/2011).

2+3 години  гаранция
Гаранция 2+3 години.
Оптималната и надеждна работа на Вашата радиостанция Президент ще бъде оси-
гурена, ако използвате оригинална Президент CB антена. При представяне на ориги-
налната фактура за покупката на Вашата Президент антена, вие получавате допълни-
телно 3 години - (2 + 3) или 5 години гаранция. Вижте условията на нашия сайт: www.
presidentelectronics.com.

CB е създаден с благородна цел и е средство за обществено достъпна радио-
комуникация, която предлага широка гама от приложения: отдих, безопасност, 
лекота на употреба и т.н. Днес, CB радио е признато като фактор който подобря-
ва превенцията на ПТП и безопасността на пътя. Някои обществени организа-
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Гражданският обхват на 27МХз
Исторически данни
Инициалите „CB“ се използват от американците за обозначаване на 
Гражданския обхват (Citizen Band). Този честотен банд/обхват, който 
е свободен, започва да се използва през 50-те год. от американските 
шофьори на камиони, за да се разсейват от скучните и дълги разсто-
яния и да повикат за помощ в случай на авария. От тук идва и се раз-
пространява духа на съпричастност и солидарност. В началото, CB се 
използва най-вече от шофьорите на камиони, които въвeждат правила 
за комуникация, също създават специален език (CB жаргон) - съкратени 
думи и кодирани изрази, свързани с тяхното битие и начина на живот в 
САЩ.

СВ Радиокомуникация
СВ Радиостанциите Ви позволяват да приемете и да предадете съоб-
щение безплатно. Няколко души могат да обменят разговори, по едно 
и също време, на един и същи канал. Тази особеност е много важна за 
същността на CB и предполага приятелско отношение и откритост към 
другите. За разлика от телефона който работи в режим дуплекс, тук 
разговорите се провеждат в симплексен режим: с други думи, трябва 
да се изчака предаването на кореспондента Ви да приключи, преди да 
започнете да излъчвате Вашето съобщение.

 CB 
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Шумоподтискането (скуелч) е функция, която присъства във всички CB Ради-
останции. Функцията се използва, за намаляване на фоновия шум, когато няма 
комуникация. Това е настройка, която трябва да се направи точно и да се следи 
често, за да се избегне намаляване на способностите за приемане. В действи-
телност, нивото на ефирния шум не е постоянен и се различава в зависимост 
от времето и географското разположение.

През април 1996 г., Албер Бертранa, технически мениджър на компанията Пре-
зидент, представя на специализираната преса - автоматичното регулиране на 

шумоподавителя, наречено „Автоматичен контрол 
на шумоподтискането“ - ASC.

ASC прави непрекъсната оценка на приемания 
сигнал и наличния шум. Съотношението сигнал/
шум определя дали един сигнал се чува или не. С 
помощтта на технологията за повърхностен монтаж 
и микроелектрониката, ASC използва повече

от 40 полупроводникови елементи, като транзис-
тори и диоди. CB радиостанциите, които винаги са 

обезпечавали сигурността в превозните средства, сега изпълняват тази роля в 
още по-голяма степен. Водачите на МПС вече не е нужно ръчно да настройват 
скуелча, нито да следят за нивото на шума, тъй като системата ASC, го прави 
вместо тях.

Голямата новина от 
Президент!

CB 

Автоматична настройка на 
шумоподавителя

Световен патент и ексклузивност
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Свободата да общуваш

LIBERTY-MIC
• Всичко в едно, микрофон и високоговорител
• Надежна синхронизация
• Бутон “PTT” 
• Усилване силата на звука нагоре / надолу 
• Автоматично изключване
• LED индикатори (3 цвята)
• Бутон за търсене „Find“
• Максимален обхват на 100m
• Щипка за колан
• Зарядно устройство с USB конектор и свързване със 

запалка

 Безжичен микрофон (DECT)

Размери на микрофона в (мм): 99 (H) х 70 (W) х 52 (D)
Тегло с батерия: 121гр.

Аксесоари в комплекта:
• Щипка за колан
• NiMH батерии
• Скоба за захващане
• USB кабел за зареждане и свързване към 

запалката на автомобила
• Аудио кабел

Ном. TXMU000

Съвместим с всички Президент CB радиостанции с 6 пинов микрофон.

HOBO
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Авантюристът

RANDY II
Боецът

Размери (мм): 120 (H) х 54 (W) х 35 (D)
без аксесоари
Тегло: 357гр. преносима (P) / 319гр. мобилна(М)

40 канала AM / FM
Селектор на каналите
Регулиране силата на звука и ON 
/ OFF
Автоматичен шумоподавител 
(ASCP)
Заключване на бутоните
Сканиране на канали
Приоритет канал
Режим наблюдение на два канала 
(Dual watch)
Управление на изходната мощност
Роджър бийп
Функционален бутон F

RANDY II P (Преносима)

RANDY II M (Мобилна)

Съществува в два варианта: 
преносим P и мобилен M

Опции: Микрофон ~ Защитен калъф ~ Гъвкава антена (P) ~ Батерия (P)
 Зарядно устройство (P) ~ Зарядно устройство за автомобил (P)
 адаптер с накрайници за запалката на автомобила и антената (M)

Аксесоари в комплекта: 
• Гъвкава антена
• Литиево-йонна батерия 2100 mAh - 7,4V
• Зарядно устройство 110/220V

Аксесоари в комплекта:
• адаптер с накрайници за запалката на 

автомобила и антената

Ном. TXSE211

Ном. TXSE311

Бутон Меню
- Управление нивото на 

шумоподавителя
- Показване нивото на 

батерията 
- Функция Beep
Индикатор нивото на 
батерията
Таймер TOT

виж стр 6
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HOBO

Размери (мм): 45 (H) х 125 (W) х 170 (D)
Тегло: ± 0,6 кг

40 канала АМ
Селектор за каналите
Регулиране силата на звука и ON / OFF
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Функционален бутон F
Бийп функция ON / OFF
Вграден ANL филтър
Приоритетен канал
Индикатор за разговор - Таймер TOT
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...

Ном. TXMU045

АМ в душата

JIMMY II

Мобилни радиостанции

Опции: Микрофон DNC-520 N ° ACFD521 ~ Стойка ISO N ° ACPB105

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC
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Ном. TXMU653 

Мобилни радиостанции

Размери (мм): 45 (H) х 125 (W) х 150 (D)
Тегло: ± 0,7 кг

Опции: микрофон DNC-520 с бутони нагоре/надолу ~ Стойка Rack ISO  
N ° ACPB101 ~ хендсфри микрофон Nº ACDC200

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Алегро

JOHNNY III

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC

виж стр 6

12/24 VHOBO

40 канала АМ
Селектор за каналите
Регулиране силата на звука и ON / OFF
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Усилване по висока честота
Голям мултифункционален LCD дисплей
Функционален бутон F
Бийп функция ON / OFF
Vox функция (свободни ръце)
Вграден ANL и Hi-Cut филтър
Роджър бийп
Сканиране на канали

Приоритетен канал
Заключване на бутоните
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...
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виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC

Мобилни радиостанции

Опции: Микрофон DNC-520 N ° ACFD521 ~ Стойка ISO N ° ACPB105

Размери (мм): 45 (H) х 125 (W) х 170 (D)
Тегло: ± 0,6 кг

Първата награда

TEDDY
40 канала AM / FM
Селектор на каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Мултифункционален LCD дисплей
Вграден анти-паразитен ANL филтър
Функционален бутон F
Бийп при натискане на бутон
Предварително настроени канали 9/19
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...

Ном. TXMU266

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

виж стр 6
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Мобилни радиостанции

Опции: Микрофон DNC-520 N ° ACFD520 ~ Стойка ISO N ° ACPB106

Размери (мм): 35 (H) х 115 (W) х 180 (D)
Тегло: ± 0,8 кг

Класически, компактен, пълен

HENRY
40 канала AM/FM
Селектор на каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Вграден анти-паразитен и ANL филтър
Усилване по висока честота
Функционален бутон F
Канал 19
Индикатор за разговор - Таймер TOT
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител...

Ном. TXMU218

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Класически, компактен, пъленКласически, компактен, пълен
12/24 V

Класически, компактен, пълен
HOBO

виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC
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Мобилни радиостанции

Размери (мм): 45 (H) х 125 (W) х 150 (D)
Тегло: ± 0,7 кг

Ном. TXMU092

40 канала AM/FM
Селектор на каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Мултифункционален LCD дисплей
Вграден ANL филтър
Функционален бутон F
Бийп функция ON / OFF
Заключване на бутоните
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Опции: микрофон с бутони нагоре/надолу DNC-520 N ° ACFD520
Стойка ISO Nº ACPB101

Виваче

TRUMAN

виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC
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Размери (мм): 45 (H) х 125 (W) х 150 (D)
Тегло: 0,8 кг

Фортисимо

HARRY III

Ном. TXMU668

40 канала AM/FM
Селектор на каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Усилване по висока честота
Мултифункционален LCD дисплей
Функционален бутон F
Бийп функция ON / OFF
Функция VOX (свободни ръце)
Вграден ANL, NB и Hi-Cut филтър
Роджър бийп
Сканиране на канали

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Опции: Стойка ISO Nº ACPB101 ~ микрофон с функция свободни ръце 
Nº ACDC200

ФортисимоФортисимо

Мобилни радиостанции 12/24 VHOBO

Приоритен канал
Превключване на режима
Заключване на бутоните
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...

виж стр 6виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC
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Мобилни радиостанции

Размери (мм): 45 (H) х 150 (W) х 165 (D)
Тегло: 1,2 кг

Ном. TXMU403

40 канала AM/FM
Селектор на каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Превключване на режима
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Цифров дисплей за каналите
S/RF vu-метър
Вграден ANL филтър
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Опции: Стойка ISO N ° ACST403

TAYLOR III
Практичен и икономичен

виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC
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Размери (мм): 55 (H) х 160 (W) х 160 (D)
Тегло: 1,1 кг

WALKER

Ном. TXMU100

40 канала AM/FM
Селектор на каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Усилване по висока честота/настойка на 
микрофона
LED Индикатор TX / RX 
Цифров дисплей за каналите
S/RF vu-метър
Функция Мегафон
Предварително настроени канали 9/19
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Абсолютно необходимАбсолютно необходимАбсолютно необходим

Мобилни радиостанции

виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC

HOBO

Ном. TXMU200

Моделът е наличен във версия хром
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Мобилни радиостанции

Ном. TXMU667

40 канала AM/FM
Избор на канал с бутон Нагоре/надолу
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Мултифункционален LCD дисплей
S-метър
ANL, Hi-Cut и NB филтри
Бийп функция вкл./изкл.
Наблюдение на два канала
Сканиране на канали и памети 
3 канала памет
Бутон за локалнo и отдалеченo (DX) приемане 

Размери (мм): 52 (H) х 170 (W) х 150 (D)
Тегло: 1,0 кг

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Опции: Стойка ISO N ° ACST567

За вграждане

JOHNSON II
DIN размер

За вгражданеЗа вграждане
12/24 V

За вгражданеЗа вграждане
HOBO

виж стр 6
виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC

Предно монтиран микрофон
Предно монтиран говорител
Жак за външен говорител ...
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Опции: малък микрофон свободни ръце ACDC200
Стойка ISO N ° ACPB103

Ном. TXMU608

40 канала AM / FM
Избор на канал с бутон нагоре/надолу
Регулиране силата на звука и ВКЛ./
ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Мултифункционален LCD дисплей
Показване на честотите
NB, ANL и Hi-Cut филтър
Бийп функция вкл./изкл.
Роджър Бийп
Наблюдение на два канала

Размери в (mm): 51 (H) х 180 (W) х 188 (D)
Тегло: 1,5 кг

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Легендата

JFK II
За вграждане

ЛегендатаЛегендата

Мобилни радиостанции

Сканиране на канали и памети 
6 памети
VOX функция (свободни ръце)
Усилване по висока честота, по 
мощност и ниво на микрофон
КСВ (измерване мощност/КСВ)
Функция Мегафон
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител ...

виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC
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Ном. TXMU510

Мобилни радиостанции

Размери в (mm): 56 (H) х 185 (W) х 205 (D)
Тегло: 1,1 кг

Отличикът

GRANT II
40 канала AМ/FM/LSB/USB
Селектор за каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Режим близки (LOCAL) и далечни (DX) 
станции
Усилване ниво на микрофона
Нива на осветеност на дисплея - Димър
VOX функция (свободни ръце)
5 памети
Финна донастройка
Селектор за режима AM / FM / LSB / USB

Опции: малък микрофон свободни ръце ACDC200

Аксесоари в комплекта:
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

HOBO

виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC

Широк мултифункционален LCD 
дисплей
Два цвята на дисплея
Сканиране на канали и памети
Функция наблюдение на два 
канала
Функционален бутон F
Роджър бийп
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител
Жак за външен VOX микрофон
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Мобилни радиостанции

Размери в (мм): 56 (H) х 185 (W) х 164,5 (D)
Тегло: 1,5 кг

Първата „хендсфри“ CB

JACKSON II

Ном. TXMU313

40 канала AМ/FM/LSB/USB
Селектор за каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ
Регулиране на изходната мощност
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Усилване по висока честота
Усилване на микрофона
VOX функция (свободни ръце)
Финна донастройка
Селектор на режима AM / FM / LSB / USB
Бийп функция
Сканиране
Регулиране на осветлението
Функционален бутон F

Опции: Мини „хендс фри“ микрофон N ° ACDC200

Аксесоари в комплекта: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

Роджър бийп
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител
Жак за външен VOX микрофон ...

виж стр 6виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC

Ном. TXMU300

HOBO

Моделът е наличен във версия хром
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 Радиолюбителски радиостанции

Размери в (мм): 52 (H) х 170 (W) х 250 (D)
Тегло: 1,4 кг

Господин Президентът

LINCOLN II

Ном. TXSE041

Радиолюбителска радиостанция 28~29,7 MHz
AM / FM / LSB / USB / CW
Селектор за каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч (ASC)
Усилване по висока честота и ниво на микрофон
Регулиране на изходната мощност/ Финна донастройка
DIN размер 
Селектор на режима AM / FM / LSB / USB
Режим VFO – плавна настройка на честотата
Кодове CTCSS/DSC
VOX функция / Сканиране / Наблюдение на два канала / Ехо ефект
Роджър бийп / Бийп функция
Канали 9/19 / Заключване на бутоните
Split/Band/+ 10 KHz
Функция Мегафон
Меню за персонализиране
Предно монтиран микрофон
Жак за външен говорител
Жак за външен VOX микрофон
Жак за Мегафон...

Опции: Мини „хендс фри“ микрофон N ° ACDC200

Аксесоари в комплекта:
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

CW

HOBO виж стр 6

виж стр. 9

Съвместим с 
LIBERTY-MIC
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Опции: Мини хендсфри 
микрофон N ° ACDC200 
• скоба за бърз монтаж N 
° ACPB093 • RJ45 удъл-
жител (2 m) N ° ACFD193 
• Микрофон/високогово-
рител с управление N ° 
ACFD093

Мини и макси

THOMAS

Ном. TXMU093

40 канала AM/FM
Селектор за каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ.
Ръчен и автоматичен скуелч ASC
Мултифункционален LCD дисплей
Показване на честотите
S-метър
Заключване на бутоните
Вграден NB, Hi-cut и ANL филтри
Функция бийп 
Роджър бийп
Сканиране на канали и памети
8 памети

Размери в (мм): 38 (H) х 125 (W) х 103 (D)
Тегло: 0,7 кг

Аксесоари: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове

ACPB093

Мини и максиМини и макси

Дискретни радиостанции

Предварително настроени кана-
ли 9/19
VOX функция (свободни ръце)
CTCSS (38 тона) / DCS (104 кода)
LO/DX и MON функции
2 цвята на дисплея
Предно монтиран RJ45 микро-
фонен конектор
Жак за външен говорител...

виж стр 6
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Дискретни радиостанции

Радиостанция в микрофона!

WILLIAM

Опции: Мини хендсфри 
микрофон N ° ACDC200 • 
Скоба за бърз монтаж N ° 
ACPB093

Ном. TXMU094

40 канала AM/FM
Селектор за каналите
Регулиране силата на звука и ВКЛ./ИЗКЛ
Ръчен и автоматичен скуелч ASC
Показване на честотите
S-метър
Заключване на бутоните
Вграден NB, Hi-cut и ANL филтри
Функция бийп 
Роджър бийп
Сканиране на канали и памети
8 памети

Размери в (мм): 38 (H) х 125 (W) х 100 (D)
Тегло: 0,7 кг

Аксесоари: 
• захранващ кабел с предпазител
• 1бр. микрофон и държач
• 1бр. монтажна скоба с винтове
• RJ45 удължителен кабел (2м) Nº ACFD193

С дистанционно управление

ACPB093

Основният модул – 
за скрит монтаж

виж стр 6

Предварително настроени кана-
ли 9/19
VOX функция (свободни ръце)
CTCSS (38 тона) / DCS (104 кода)
LO/DX и MON функции
Регулиране силата и контраста 
на дисплея
Предно монтиран RJ45 микро-
фонен конектор
Жак за външен говорител...
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Нашата продуктова гама – CB Президент, e в съответствие с новия RoHS 
стандарт и всички наши радиостанции отговарят на „Европейските мул-
ти-норми“. Тук ще намерите информация за начина на настройка и избор на 
стандарта (нормата) за страната, в която в момента шофирате. Честотният 
обхват, се избира в зависимост от страната на ползване. Не използвайте 
други конфигурации. В някои страни е необходим лиценз. Вижте таблицата 
за конфигурацията/ честотният обхват в ръководството за работа на вашия 
Президент.

JIMMY II / JOHNNY III / TEDDY / HARRY III / JFK II / JOHNSON II / TRUMAN / 
GRANT II*
а) Изключете СВ радиостанцията.
б) Задръжте бутон F натиснат.
в) Включете отново. “ConF” и съответващият на конфигурацията символ 

започват да мигат, F светва.
г) Завъртете селектора на канали или *бутоните UP/DN на микрофона и 

изберете желания честотен обхват (вижте таблицата в ръководството на 
потребителя).

д) Натиснете бутон F за една секунда. “ConF” и съответващият на конфигу-
рацията символ се изписват продължително.

е) Изключете радиостанцията отново и след това я включете, за да потвър-
дите Вашия избор.

TAYLOR II et TAYLOR III
а) Изключете СВ радиостанцията.
б) Натиснете и задръжте бутона РТТ на микрофона и включете CB ради-

останцията. Символът, съответстващ на конфигурацията мига.
в) За да изберете конфигурацията завъртете селектора на каналите или 

натиснете бутони UP/DN на микрофона.
г) Натиснете бутона РТТ на микрофона за една секунда, докато символа, 

съответстващ на конфигурацията спре да мига, за да потвърдите избора.
д) Изключете CB радиостанцията, за да се запази новата конфигурация.

Европейски мул-
ти-норми
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Европейски
мулти-норми

RANDY II / THOMAS* / WILLIAM*
а) Изключете СВ радиостанцията.
б) Натиснете и задръжте бутон F (*MENU) и включете CB радиостанцията. 

“F” и символът, съответстващи на конфигурацията мигат.
в) За да се промените конфигурацията, натиснете бутони s / t на предния 

панел или UP и DN на микрофона (виж таблицата в ръководството на 
потребителя).

г) Когато е избрана конфигурацията, натиснете за една секунда бутон F 
(*MENU). Символът „F“ и тези съответстващи на конфигурацията спират 
да мигат.

д) За да потвърдите избора, изключете и включете отново радиостанцията.

JACKSON II* / WALKER* / HENRY
а) Изключете радиостанцията.
б) Поставете превключвателя в положение „F“ и включете отново. Симво-

лът съответстващ на конфигурацията мига.
в) За да се промени конфигурацията, използвайте селектора на канали на 

предния панел или бутони UP/DN на микрофона.
г) Когато е избрана конфигурацията, поставете ключа в положение „OFF“. 

Символът се показва постоянно.
д) За да потвърдите избора си – изключете и включете отново радиостанци-

ята.
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Антената е един от най-важните елементи за радиостанцията. Правилният избор, 
както и внимателната инсталация са от ключово значение за перфектното функцио-
ниране на Вашия CB комплект. Като общо правило, преди да се избере антената, е 
необходимо да се знае, че най-дългата антена, е най-ефективна.

Няколко технически думи
Антената осигурява преобразуването на два вида енергия. На предаване, прео-
бразува електрическата енергия, подавана от радиостанцията в излъчваща елек-
тромагнитна енергия и обратно при приемане. Идеалната антена за 27 MHz при 
дължина на вълната 11м и четвърт вълнов излъчвател има размери 2,75 метра.
За да се подобри ефективността, ние удължаваме антената:
1/2, 5/8 или 7/8 от дължината на вълната. Използването на скъсяваща бобина 
(намотка от меден проводник в основата) позволява реализирането на достатъч-
но ефективни модели с различни размери.

Различни видове антени
Има две основни категории: мобилни и стационарни (фиксирани) . Първите се 
използват за инсталиране в превозни средства на метално шаси, служещо като 
земя.
Те могат да бъдат магнитни (мигновен монтаж и демонтаж, невъзможност за 
кражба и т.н.) или монтаж чрез пробиване. Магнитните антените се нуждаят от 
контрол и евентуално регулиране на КСВ след всяко преместване. Инсталацията 
трябва да се направи в превозното средство на място с повече метална повърх-
ност (заземена повърхност), далеч от рамките на предното и задното стъкло. Ако 
имате вече инсталирана антена за радиотелефон, CB антената трябва да бъде 
по-нагоре от вече съществуващата.

Има два вида антени: предварително регулирани и регулируеми . Предварително 
регулираните антени се използват предимно с добра заземена повърхност (на 
покрива или на багажника). Регулируемите антени могат да се ползват в по-широк 
диапазон и на по-малка заземяваща площ. Монтираните чрез отвор антени се 
нуждаят от отличен контакт между антената и заземяващата повърхност; Затова, 
не се колебайте да остържете леко металната повърхност в мястото на контакт на 
винта и затягащата гайка. При полагането на коаксиалния кабел, внимавайте да 
не бъде притиснат или повреден (има риск от прекъсване или късо съединение).
Стационарните антени са основно за монтаж на покрива на сгради. Те понякога са
снабдени с радиали, служещи като заземена повърхност.

СВ Антената

СВ Антени
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КСВ (Коефицент на стоящи вълни)
Всички Президент антени се доставят предварително настроени. Въпреки това 
има много фактори които влияят като околната среда и местоположението, избра-
но за инсталацията, които могат да променят КСВ. Преди да използвате Вашето 
СВ радио е важно да се провери дали антената е свързана добре. Предаване с 
ненастроена антена или с повреден кабел на антената, или изключена антена 
могат да предизвикат значителни щети на вашата радиостанция.

Настройка на КСВ
Тази настройка, трябва да се направи точно, за да се подобри ефективността на 
Вашата инсталация и да се избегне повреда на вашата радиостанция (Радио -
танция, повредена от ненастроен КСВ не се покрива от гаранцията). Тази опера-
ция трябва да се направи задължително по време на смяната на антена. Кореk-
ц и я т а  т р я б в а  д а  с е  н а п р а в и  н а  о т к р и т о  и  с в о б о д н о  п р о с т р а н с т в о .

Свързване
КСВ-метърът (TOS-1) PRESIDENT се свързва между СВ радиостанцията (TX) и 
антената, възможно най-близо до радиостанцията (използвайте кабел с макс. 
дължина от 35см като CA-2С).

Процедура за настройка
1. Проверете всички връзки.
2. Настройте СВ радиостанцията на 20-ти канал.
3. Поставете ключа на КСВ-метъра в позиция FWD (падаща вълна).
4. Натиснете бутона на микрофона, за да преминете в режим „предаване“ и 
задръжте в това положение.
5. Чрез копчето за калибриране на уреда [CAL], настройте стрелката на S-метъра 
да сочи маркера , , SET. 
6. Поставете ключа в позиция REF (отчитане на стойността на КСВ). Отчетената 
стойност на S-метъра, трябва да бъде близка до 1. В противен случай е необ-
ходимо да се коригира дължината на излъчващия елемент, докато се постигне 
стойност възможно най-близка до 1 (стойности на КСВ между 1 и 1,5 са приемли-
ви).
7. В някои случаи може да се наложи намаляване дължината на вашата антена с 
няколко mm с цел да се осигури приемлива стойност.
8. Преди всяко измерване е необходимо да се калибрира уреда. 
Вашата CB радиостанция е вече готова за работа.

Ном. ACDC001 Ном. ACDC010

КСВ метър
TOS-1

Кабел PL/PL
CA-2C 29



Бутони на пиктограмите:
Легенда:

Вид антена (1/4, 1/2, 5/8 и 7/8 от дължината на вълната)

СВ Антени
Антените на Президент са проектирани да работят в диапазона между 26 
и 28 MHz, с импеданс 50 ома и вертикална поляризация.
Те се доставят предварително настроени, в комплект с кабел и PL-259 
конектор (запоен при магнитните антени и с FME конектор при антени с 
пробиване) и ключ за настройка.
Антените на Президент са с гаранция 10-год. и са изцяло от неръждаема 
стомана. Всяка рекламация/връщане в рамките на гаранционния срок 
трябва да се изпрати в нашата фабрика в Барселона, където се сменя 
дефектната час (задължително е да изпратите документ за покупка на 
продукта).

КСВ стойност

Усилване (dbi)

Максимална мощност (W)
Ширина на обхвата (kHz) 
и брой на каналите (СН)
Тегло (кг)

Дължина (мм)

Вид на основата
пръчка (неръждаема стомана, 
фибростъкло и т.н.)

С FME конектор

FME

Улеснява прекарването 
на кабела
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1/4 вълна

1,2/1 Предварително настроена 

+1 dBi

50 W PEP

900 KHz (90 CH)

0,1 kg

700 mm

auto-radio 10 mm

фибростъкло

1/2 вълна

1,1/1 Настройваема

+3 dBi

120 W PEP

600 KHz (60 CH)

0,1 kg

430 mm

Auto-radio 10 mm

неръждаема
стомана AC4

CAROLINA VERMONT MISSISSIPPI

Ном. AMMI119 Ном. AMMI079 Ном. AMMI112 Ном. AMMI097

KENTUCKY

1/4 вълна

<1,1/1 Настройваема

+3 dBi

100 W PEP

1200 KHz (120 CH)

0,3 kg

720 mm

base LS-04S 16 mm

неръждаема 
стомана AC4

1/4 вълна

1,1/1 Настройваема 

+3 dBi

100 W PEP

1200 KHz (120 CH)

0,3 kg

750 mm

base N 13 mm

неръждаема 
стомана AC4

Антени за монтаж чрез пробиване

FME

INDIANA

Ном. AMMI064

FME MARYLAND

Ном. AMMI121

FME OREGON

Ном. AMMI090

FME

AMMI112 Ном. AMMI097

KENTUCKY

base LS-04S 16 mm

неръждаема 
 AC4

0,3 kg

750 mm

base N 13 mm

неръждаема 
стомана AC4

AMMI090

TEXAS 1800 Power

Ном. AMMI238

FME

FME FME

* 1W RMS = 4 WPEP

1/2 вълна

1,1/1 Предварително настроена 

+2 dBi

300 W PEP

1500 KHz (150 CH)

0,130 kg

1250 mm

auto-radio 10 mm

фибростъкло

7/8 вълна

1,1/1 Настройваема 

+5 dBi

500 W PEP

2400 KHz (240 CH)

0,250 kg

1550 mm

base N 13 mm

неръждаема
стомана AC4

5/8 вълна

1/1 Настройваема

+4 dBi

500 W PEP

2000 KHz (200 CH)

0,300 kg

1550 mm

base N 13 mm

неръждаема
стомана AC4

7/8 вълна

1,1/1 Настройваема

+7 dBi

1800 W RMS*

2600 KHz (260 CH)

0,600 kg

2125 mm

LS-04S 16 mm

неръждаема
стомана AC4
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7/8 вълна

1,2/1 Настройваема

+6 dBi

1800 W RMS*

2500 KHz (250 CH)

0,440 kg

1915 mm

base LS-04S 16 mm

неръждаема
стомана AC4

1/2 вълна

1,1/1 Настройваема

+3 dBi

150 W PEP

1500 KHz (150 CH)

0,140 kg

720 mm

base N 13 mm

неръждаема
стомана AC4

IOWAGAMMA 90 HAWAII

Ном. AMMI116 Ном. AMMI345 Ном. AMMI120

WASHINGTON

ALABAMA

Ном. AMMI072

COLORADO 1800 Power 

Ном. AMMI514

* 1W RMS = 4 WPEP

Ном. AMMI117

ALASKA

Ном. AMMI168

FME

FME FME FME

FME FME FME

1/4 вълна

1,2/1 Предварително настроена

+3 dBi

400 W PEP

1500 KHz (150 CH)

0,375 kg

935 mm

base N 13 mm

фибростъкло

1/2 вълна

1,1/1 Настройваема

+4 dBi

200 W PEP

1750 KHz (175 CH)

0,150 kg

1020 mm

base N 13 mm

неръждаема
стомана AC4

1/2 вълна

1,1/1 Настройваема

+3 dBi

150 W PEP

1300 KHz (130 CH)

0,275 kg

850 mm

auto-radio 10 mm

неръждаема
стомана AC4

5/8 вълна

1/1 Настройваема

+5 dBi

1500 W PEP

1400 KHz (140 CH)

0,425 kg

1450 mm

base LS-04S 16 mm

неръждаема
стомана AC4

6/8 вълна

<1/1 Настройваема

+6 dBi

1000 W PEP

2000 KHz (200 CH)

0,200 kg

1480 mm

base LS-06 16 mm

неръждаема
стомана AC4

Антени за монтаж чрез пробиване

32



1/4 вълна

< 1,1/1 Настройваема

+3 dBi

100 W PEP

1200 KHz (120 CH)

0,825 kg

720 mm

неръждаема
стомана AC4

1/2 вълна

1,1/1 Настройваема

+3 dBi

150 W PEP

1500 KHz (150 CH)

0,8 kg

850 mm

неръждаема
стомана AC4

1/4 вълна

< 1,1/1 Настройваема 

+3 dBi

100 W PEP

1600 KHz (160 CH)

0,8 kg

880 mm

неръждаема
стомана AC4

5/8 вълна

1,1/1 Настройваема 

+5 dBi

1500 W PEP

1400 KHz (140 CH)

1,5 kg

1450 mm

неръждаема
стомана AC4

1/2 + 1/4 вълна

1,1/1 предварително настроена 

+3 dBi

250 W PEP

800 KHz
(80 cx / ca)

0,16 kg / 0,21 kg

490 mm / 500 mm

Двойна спирала

1/2 вълна

1,1/1 Настройваема

+3 dBi

50 W PEP

600 KHz (60 CH)

0,3 kg

315 mm

неръждаема
стомана AC4

1/4 вълна

1,1/1 Настройваема 

+1 / 2 dBi

50 / 280 W PEP

1000 / 1200 KHz (100 / 120 CH)

0,4 kg

450 / 680 mm

фибростъкло

+3 dBi

250 W PEP

800 KHz
(80 cx / ca)

0,16 kg / 0,21 kg

490 mm / 500 mm

Двойна спирала

Магнитни антени

GEORGIA FLORIDA SUPER
FLORIDA

NEW YORKНом. AMMI267

Ном. AMMI067

Ном. AMMI094

MICHIGAN A

Ном. AMMI086

DAKOTA

Ном. AMMI115

VIRGINIA
Ном. AMMI096

Ном. AMMI141

OHIO

Ном. AMMI129

MISSOURI

Ном. AMMI108

1,1/1 предварително настроена 

HOBO
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1/4 вълна

1,1/1 Предварително 
настроена

+5 dBi

600 W PEP

1800 KHz (180 CH)

0,6 kg

2800 mm

неръждаема

5/8 + 1/4 вълна

1,1/1 Предварително 
настроена

+10 dBi

2500 W PEP

4500 KHz (450 CH)

2,6 kg

5270 mm

фибростъкло

Базови антени

ML-145 WA-27MS-145 CN

Ном. AMMI236 Ном. AMMI137 Ном. AMMI151

Ном. AMMI300

Радиали на антени
Пръчки 1,75 m FL 175 (x 10)

Ном. ACMI059

Пръчки 1,45 m FN 145 (x 10)
Ном. ACMI061

Абсолютно задължителни

1,1/1 Предварително 

1800 KHz (180 CH)

неръждаема

ARAVALI

Ном. AFFM216

HIMALAYA

FMEFME

5/8 вълна

1,1/1 Настройваема

+6 dBi

600 W PEP

1800 KHz (180 CH)

0,450 kg

1500 mm

магнитна основа 

неръждаема
стомана AC4

5/8 вълна

1,1/1 Настройваема

+5 dBi

1000 W PEP

2000 KHz (200 CH)

0,5 kg

1990 mm

N основа 13 мм

неръждаема
стомана AC4

5/8 вълна

1,1/1 Настройваема

+6 dBi

600 W PEP

1800 KHz (180 CH)

0,300 kg

1500 mm

основа LS04 13 mm

неръждаема
стомана AC4
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Видове инсталация

Инсталация на мобилна радиостанция на 12V
превозно средство с метално купе (каросерия)

Инсталация на мобилна радиостанция на 12V
превозно средство с купе (каросерия) от пластмаса

Към 12V захранване

Към 12V захранване

КСВ метър

КСВ метър изкуствена земя
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Инсталация на мобилна радиостанция на 24V
превозно средство с метално купе (каросерия)

Фиксирана инсталация

Видове инсталация

*не е необходим за радиостанция 12/24 V

*
*

към 24V захранване

CV24/12 конвертор*

КСВ метър

Към мрежата 220V

КСВ метър
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Аксесоари

Ном. ACMA206

Захранващ кабел
с конектор 2 пина

Захранващ кабел
с конектор 3 пина

Захранващ кабел
с конектор 3 пина и
куплунг за запалката

Предпазители

Ном. ACDC007 Ном. ACDC008 Ном. ACDC009

Ном. ACDC035

Ном. ACDC034

ALM 6/8 A

ALM 10/12 A

CV 24/12 12A

CA-2T CA-3T CA-3T + 
PAC-1

PAC-1

Източници на захранване
стабилизиран захранващ 
източник 220 V / 12 V

 6 /8 A

 10/12 A

Инвертори на напрежение

Инвертори на напре-
жение 24 V / 12 V 12 A 
плоски

Захранващи кабели

Предпазители 2/3/5 A

Ном. ACMA019

Ном. ACMA022

Инвертори на 
напрежение

CB
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Конвертори

12 V / 220 V

Ном. ACMA612

12 V / 220 V

Ном. ACMA416

12 V / 220 V

Ном. ACMA616

12 V / 220 V

Ном. ACMA816

12 V / 220 V

Ном. ACMA826

12 V / 220 V

Ном. ACMA866

24 V / 220 V

Ном. ACMA622

24 V / 220 V

Ном. ACMA516

24 V / 220 V

Ном. ACMA916

24 V / 220 V

Ном. ACMA886

24 V / 220 V

Ном. ACMA876

400 W

150 W

USB

изход

USB

изход

1200 W

1700 W

12 V / 220 V

Ном. ACMA836

24 V / 220 V

Ном. ACMA846

2500 W 3000 W

800 W
24 V / 220 V

Ном. ACMA716

600 W

12 V / 220 V

Ном. ACMA806

24 V / 220 V

Ном. ACMA906
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Високоговорители

Микрофони

Ном. ACMA003

Ном. ACFD124

Ном. ACMD002

HP-1

Квадратен високоговорител
5W 8см

HP-2

правоъгълен високоговорител
8W 115х8см

Компактен 6 пинов 
микрофон

микрофон DNC-518

компактен 6 пинов
микрофон с бутони
UP/DOWN

микрофон DNC-518 UP/DOWN
Ном. ACFD126

Ном. ACFD521

Компактен 6 пинов 
микрофон

микрофон DNC-520

Ном. ACDC004 Ном. TXMU000

Компактен 4 
пинов микрофон

Безжичен микрофон виж 
стр. 9. Съвместим с всички 

радиостанции Президент с 6 
пинов микрофон

микрофон 4 pin

LIBERTY MIC

Ном. ACDC006

Стойка за микрофон за
монтиране с видии

Стойка за микрофон

компактен 6 пинов
микрофон с бутони
UP/DOWN

микрофон DNC-520 UP/DOWN
Ном. ACFD520

Мини микрофон 
хендс фри за 
функция VOX

Мини микрофон хендс 

Ном. ACDC200

Мини микрофон 
Мини микрофон хендс 

Виж таблица за съвместимост стр. 43

Съвместим с всички 
радиостанции с 6-пинов 

микрофон
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Аксесоари за антени

Ном. ACDC012 Ном. ACDC018 Ном. ACDC015

Ном. ACDC016 Ном. ACDC020 Ном. ACDC021

Ном. ACDC001 Ном. ACMI060

Адаптер PL/BN PL основа за монтаж
с отвор

Основа за монтаж с отвор
със сферична глава

Стойка за огледало

Изкуствена земя

TOS-1 SPA-01

KF -150 / TM SG 100 / KF 100 KF-110

BASE N
DV 27/2

LS-04PL-BN

Универсална стойка 
за багажник

Стойка за водобрана

КСВ метър

40



Кабелни връзки

Коаксиален кабел

Ном. ACDC019

PL основа с кабел 4м

LS-06 CPL

Ном. ACDC017

LS-11 CPL

Ном. ACDC011

Удължителен кабел 2м

Удължителен кабел

Ном. ACDC010

PL-PL кабел за КСВ метъра

CA-2C

Ном. ACDC028

PL-258

Скоба за багажник с PL кабел 4м

Ном. ACDC013

4 м кабел PL-CN

CN кабел - DV 27/7

Ном. ACDC027

PL-259/9

Ном. ACDC025

PL-259/6

Ном. ACDC038

ъглов конектор 
DV27/1

Ном. ACST020

конектор FME/UHF

Ном. ACFD009

CA-100 P
6мм коаксиален кабел
(ролка 100м)

Ном. ACFD022

CA-100 Pro
9мм коаксиален кабел
(ролка 100м)
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Стойка за монтаж в DIN 
отвор на таблото

За JOHNNY II ASC, HARRY II ASC, HARRY II 
Classic
Европейски патент собственост на Stabo с акустичен 
канал. Няма нужда от външен говорител

Ном. ACST008

За JOHNSON II ASC

За TOMMY 
ASC, JOHNY 
III ASC, TRU-
MAN ASC и 
HARRY III 
ASC

За JOHNSON II ASC

За TAYLOR III ASC

За Jimmy II
TEDDY ASC

За JOHNNY II ASC, HARRY II 
ASC, HARRY II Classic, Henry 
ASC Classic

За JFK II ASC

За TAYLOR II Classic, TAYLOR III ASC

Ном. ACST403

Ном. ACPB101

Ном. ACPB102

Ном. ACPB104

Ном. ACPB105

Ном. ACPB106

Ном. ACPB103

Стойка DIN + HP Stabo Стойка DIN Taylor

Стойка DIN Johnson II ASC

Стойка DIN Eko Harry III ASC

Стойка DIN Eko Johnson II ASC
Стойка DIN Eko JFK II ASC

Ном. ACST567

Различни аксесоари за антени

Ном. ACMI258

Гумена защита за 
магнитна основа с 
диаметър 77 мм

Ном. ACMI257

Гумена защита за 
магнитна основа с 
диаметър 145 мм

PC-145PC-77

Стойка DIN Eko Teddy ASC

Стойка DIN Eko Harry II

Стойка DIN Eko Taylor III ASC
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микрофон
DNC 518
6 пинов

микрофон 
DNC

518 U/D
6 пинов

микрофон 
DNC

520 U/D
6 пинов

микрофон 
DNC
520

6 пинов

микрофон
DIN

5 пинов

микрофон
4 пинов

микрофон
6 пинов

микрофон
Jimmy

4 пинов

Liberty
Mic

6 пинов

микрофон/
HP

RJ45 
William

микрофон
RJ45

Thomas

микрофон 
VOX

хендс-фри

 Табица за съвместимост на микрофоните

* Проверете броя на пиновете на вашия микрофон / Съвместим без функция UP/DOWN / съвместим

George
Grant Classic*

Grant II
Harry & Harry ASC

Harry Classic
Harry II ASC

Harry II Classic
Harry III ASC

Henry ASC Classic
Herbert*

Herbert New
J.F.K*

J.F.K. Classic*
J.F.K. II

Jackson*
Jackson II

James
Jimmy

Jimmy II 
Johnny & Johnny ASC

Johnny II
Johnny III
Johnson

Johnson Classic 
Johnson II ASC

Kenji
Lincoln II

Ninja
Taylor 

Taylor II Classic
Taylor III ASC
Taylor New

Teddy
Tommy 
Thomas
Truman

Valery Classic* 
Walker
William
Wilson*

РАДИОСТАНЦИИ
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