części, akcesoria

W historii naszego miesięcznika testowaliśmy już wiele typów radiotelefonów (naliczyłem ponad dziesięć) pod kątem przydatności do terenu. Duże
i małe, z funkcjami i bez, topowe i te bardziej przystępne cenowo. Niemniej
jeden z nich zawsze wydawał mi się nieodkrytą gwiazdą rynku. Mały, ale
klasyczny w formie – President Taylor. W związku z tym postanowiłem przyjrzeć mu się bliżej. Krótka rozmowa z niezwykle sympatycznym szefem firmy President i już następnego ranka kurier dostarczył kartonik, a w nim...
Pierwsze wrażenie
W zwi¹zku z tym, ¿e radio podoba³o mi siê bardzo i to od dawna, postanowi³em z³apaæ pewien
dystans do sprawy, aby byæ w pe³ni obiektywnym. No ale nie da³em
rady... No bo jak tu pozostaæ obojêtnym na widok prostego, estetycznego i funkcjonalnego panelu przedniego, który ³¹czy nowoczesnoœæ z klasyk¹?
Patrz¹c od lewej ku prawej, widzimy solidne gniazdko mikrofonu
z gwintowanym pierœcieniem, dziêki któremu nic siê nie kolebie na boki i – tym samym – nic nie trzeszczy. Id¹c dalej, widzimy nostalgiczny wskaŸnik wychy³owy. Jest
piêknie podœwietlony i równie¿
dzia³a dok³adnie. Podczas odbioru
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mo¿emy obserwowaæ si³ê sygna³u,
z jakim odbieramy korespondenta,
natomiast podczas nadawania
wskaŸnik pokazuje nam moc, z jak¹ pracujemy. W ten prosty sposób
mo¿emy zdiagnozowaæ równie¿
antenê, na zasadzie: jest – nie ma.
WyraŸny, czerwony wyœwietlacz kana³ów jest doskona³y.
W dzieñ widaæ go nawet w s³oñcu,
a noc¹ nie razi. Pod nim umieszczone s¹ dwa stabilne pokrêt³a w³¹czania/regulacji g³oœnoœci oraz drugie
– blokady szumów z funkcj¹ ASC.
S¹ w sam raz. Nie za blisko, aby
mo¿na je podregulowaæ w rêkawicy, i nie za daleko, aby ich nie szukaæ. Pozosta³ nam ju¿ tylko stabilny i jednoznacznie oznaczony prze³¹cznik AM/FM i – coœ dla mnie

– czyli wygodne pokrêt³o zmiany
kana³ów. Obs³ugiwane intuicyjnie
– klik w prawo ° kana³ wy¿ej, klik
w lewo ° kana³ ni¿ej. Mamy te¿
prze³¹cznik AM/FM, który byæ mo¿e kiedyœ nam siê przyda, a tak¿e
prze³¹cznik 0/5.
Mikrofon – jak to u Presidenta – masywny i estetyczny. Precy-

Z przyjacielem, z którym spędziło się tyle godzin, trudno potem się rozstać...
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zyjnie wykonany nie trzeszczy
w d³oni i nic w nim nie grzechocze.
Zwracam na to uwagê po tym, jak
do mikrofonu ze wzmacniaczem
pewnej firmy „X” musia³em ostatnio wklejaæ cienkie paski g¹bki,
aby go wyciszyæ akustycznie. Jak
widaæ zdarza siê, ale nie u Presidenta. W górnej czêœci mikrofonu mamy solidne przyciski UP i DN, s³u¿¹ce do zmiany kana³ów w sytuacji
„Daj dwa wy¿ej!”. Tradycyjnie te¿
zastosowano solidny przewód mikrofonowy. Bardzo solidny.
No to w drogę
Jak wiemy, nasze drogi s¹ pe³ne wilków. To watahy tirów. S¹ te¿
misiaczki – to policja drogowa. Ci
zwykle wystêpuj¹ z suszarkami. Te
suszarki to oczywiœcie radary. S¹ te¿
„krokodyle”, „hieny”, lub po prostu „inspektory”, które to „inspektory zawziencie kontrolujom i wlepiajom kary”. Kary s¹ adekwatne
do zarobków, jakie maja „inspektory”: 1000 z³, 2000 z³, 5000 z³,
i, jak twierdzi „Puls Biznesu”, przez
pierwsze pó³ roku kary te (pomijaj¹c ich absurdaln¹ wysokoœæ) by³y
wlepiane n i e l e g a l n i e!
Tak wiêc bitwa toczy siê,
a stawka jest wysoka. Nie chodzi
bowiem o to, aby „piratowaæ” bez
pamiêci, nara¿aj¹c siebie i innych.
Idzie raczej o to, aby g³upio nie
wpadaæ. G³upio, to znaczy, aby
jad¹c pust¹ tras¹ A2 nad ranem, nie
dostaæ mandatu 300 z³ za jazdê 90
km/h, bo gdzieœ tam drogowcy zostawili zapomniany znak ograniczenia do 50 km/h przyspawany do
starej felgi.
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Z przyjemnoœci¹ biorê udzia³
w tej grze, a przebiegi powy¿ej
5000 km/miesiêcznie znakomicie
mi to u³atwiaj¹. Dobre radio i dobra antena to dobre narzêdzia. Tym
bardziej nie mog³em doczekaæ siê
praktycznej weryfikacji. Zainstalowa³em radio i...?
W praktyce
Oczekiwa³em cudów. Przez
pierwsze dni ws³uchiwa³em siê dos³ownie we wszystko. No i by³y
rzeczy jak zwykle dobre, ale te¿
i takie, które mnie denerwowa³y.
Co by³o dobre? Na pewno
brzmienie. Ciep³e i wywa¿one. Po
prostu przyjemne, bez dokuczliwej sk³adowej trzasków i szumów.
Kiedy jedzie siê przez czternaœcie
znojnych godzin (Szczecin – Rzeszów ok. 750 km), to ka¿dy trzask
i niepotrzebny szmer odbija siê
wielokrotnym echem w sko³atanej g³owie. Drugi plus to doskona³a i prosta obs³uga. Pokrêt³a pracuj¹ miêkko i maj¹ szeroki zakres
regulacji. Bezproblemowo i precyzyjnie mo¿na sobie dobraæ g³oœnoœæ czy poziom blokady tak, by
pasowa³y do naszych potrzeb. ¯eby „przejœæ dwa wy¿ej” (dwa kana³y np. z 19 na 21), nie trzeba
odrywaæ wzroku od drogi. „Pip”
„Pip” i ju¿! No a gdy oderwiemy
wzrok od drogi, nasze ³adne radio
po prostu cieszy oko. Wed³ug mnie
(pisa³em ju¿ chyba kiedyœ o tym...),
ton potwierdzaj¹cy zmianê kana³u na wy¿szy UP powinien ró¿niæ
siê od tonu DN. To oczywiste, ale
– widaæ – nie dla ka¿dego.
A co mo¿na by poprawiæ?
W sumie niewiele, ale jednak. Po
pierwsze, tak zachwalana i w innych
modelach sprawuj¹ca siê doskonale, automatyczna blokada szumów
ASC tu dzia³a za wolno. Transmisja rwie siê, a my s³yszymy:
„szzz...ym kilome.....po ej...
nie......czki z suszark¹, ale tylko.......
ednie.....ali..... no to bajo!..”. „Bajo”, „bajo”, a ja nie wiem, o co chodzi, a przecie¿ w grê wchodzi moje ¿ycie, czyli konto punktowe na
policji. Pozostaje ustawiæ blokadê
rêcznie. A jak ju¿ to uczynimy,
póŸniej zmieniamy te ustawienia
najwy¿ej 2-4 razy dziennie.
Zdziwi³a mnie te¿ – w urz¹dzeniu tej klasy – wra¿liwoœæ na kiepskie zasilanie. Poprzednie radio
by³o du¿o bardziej odporne, a przy
tym o po³owê tañsze. Musia³em

Mikrofon – jak to u Presidenta – masywny, estetyczny i bardzo prosty
w obsłudze

wykonaæ dodatkow¹ instalacjê,
prowadz¹c¹ prosto z akumulatora
do radia. Przy wykorzystaniu
dwóch dodatkowych filtrów
wszystko zaczyna sprawowaæ siê
dobrze. Ponadto czasem mam
przes³uchy z s¹siedniego kana³u,
kiedy rozmówca jedzie w niewielkiej odleg³oœci (do kilkudziesiêciu metrów), prowadz¹c rozmowê na s¹siednim kanale. Niby to
nie zdarza siê czêsto, ale na zakorkowanej obwodnicy poznañskiej jednak siê zdarza...

Happy end
Tak sobie jeŸdziliœmy razem –
ja i ten Taylor, no i przyszed³ w koñcu czas rozstania. Trzeba by³o zdemontowaæ radio i odes³aæ do Czêstochowy. Podj¹³em wiêc mêsk¹
decyzjê i poprosi³em o przys³anie
mi faktury za to radio. No bo jak to
tak – kumpla odes³aæ??? A jutro, jad¹c bladym œwitem do Lublina, zapodam: „Breko breko.. Koledzy,
jak tam dró¿ka na Lublin?...”
 Robert Fryczkowski
Fot. Autor, President
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