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INTRODUCERE 
Pentru a folosi staţia radio CB  Anytone AT-5289 , conectaţi în primul rând Antena în mufa  

de pe panoul din spate şi efectuaţi calibrarea acesteia la o unitate specializata in montari, calibrari statii 
radio.Nerespectarea acestei cerinţe poate duce la distrugerea staţiei de emisie , lucru care nu este 
acoperit de garanţie. 

Fiind o staţie radio CB de putere, recomandăm alimentarea staţiei radio CB direct la bateria 
maşinii, întrucât consumul acesteia este mare.  

Utilizarea staţiei fără a ţine cont de această menţiune duce la pierderea garanţiei ! 

INSTALARE  

1. Unde şi cum să montaţi staţia radio 

a) Este recomandat să alegeţi cea mai potrivită poziţie dintr-un punct de vedere simplu şi practic.  
b) Staţia radio CB nu trebuie să deranjeze şoferul sau pasagerii.  
c) Ţineţi minte să asiguraţi diferite fire pentru trecere şi protecţie (ex. cablul pentru alimentare, 

antenă, accesorii) astfel încât acestea să nu dăuneze sub nici o formă conducerii autovehiculelor.  
d) Pentru instalarea echipamentului, folosiţi suportul şi holtşuruburile furnizate (diametru de 

5mm). Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul electric al vehiculului în timp ce faceţi găurile în bord.  
e) Nu uitaţi să introduceţi garniturile de etanşare din cauciuc între staţia radio CB şi suport, 

întucât acestea au un efect de absorbţie a şocurilor, care permite o orientare uşoară şi o fixare strânsă a 
setului.  

f) Alegeţi locul în care să amplasaţi suportul microfonului şi verificaţi ca firul microfonului să 
ajungă până la şofer fără a deranja funcţiile de control ale vehiculului.  
 

2. Instalarea antenei 

a) Alegerea antenei: Pentru staţiile radio CB, cu cât este mai lungă antena, cu atât sunt mai bune 
rezultatele obţinute. Furnizorul dvs vă poate ajuta pentru a alege înălţimea antenei.  

b) Antena cu magnet - trebuie fixată pe vehicul în locul în care există cea mai mare suprafaţă 
metalică plană, departe de ştergătoarele pentru parbriz;  

- există două tipuri de antene: antene deja reglate, care se folosesc, de regulă, pe suprafeţe plane 
bune (ex. plafonul maşinii sau portbagaj) şi antene ajustabile, ce oferă o bandă de frecvenţe mai mare şi 
pot fi folosite pe o suprafaţă mai mică; În cazul antenelor care se fixează prin găurirea suprafeţei, este 
nevoie de un contact bun între antenă şi suprafaţa de fixare. Pentru a obţine acest lucru, este recomandat 
să zgâriaţi uşor suprafaţa unde vor fi plasaţi şurubul şi şaibe grover. - aveţi grijă să nu perforaţi sau să 
aplatizaţi cablul coaxial (întrucât apare riscul  scurtcircuitării sistemului);  

- conectaţi (mufa) cablul de la antena în mufa specială de pe panoul din spatele statiei. 



c) Antena cu prindere fixă: Antena fixă ar trebui instalată într-un loc sigur, in conformitate cu 
legislaţia în vigoare, este recomandat să  apelati la o unitate specializata in monatari si calibrari statii si 
antene altfel  NU  veti beneficia de Garantie. 
 

3. Alimentare  

Staţia radio CB Anytone AT-5289  este prevăzută cu protecţie împotriva unei inverssari de 
polaritate. Cu toate acestea, este recomandat să verificaţi toate conexiunile înainte de a porni staţia. 
Echipamentul dvs trebuie să fie alimentat cu un curent continuu de 12V (11A). În prezent, majoritatea 
maşinilor şi autocamioanelor au o bornă negativă. Acest lucru se poate verifica prin asigurarea că borna 
negativă a bateriei este conectată fie la blocul motor, fie la şasiu. Dacă situaţia este alta, recomandăm să 
apelati la serviciile unei firme specializata in montaj statii si antene.  

 
Avertisment: În general, autocamioanele au două baterii care furnizează un voltaj de 24V, ceea 

ce înseamnă că va fi necesară introducerea unui convertor de la 24V la 12V în circuitul electric. Este 
necesară efectuarea următorilor paşi, cu cablul de alimentare deconectat de la set:  

a) Verificaţi dacă bateria este de 12V.  
b) Localizaţi borna negativă şi borna pozitivă ale bateriei („+” este roşu, iar „–” este negru). 

Dacă este nevoie de un cablu de alimentare mai lung, recomandăm să folosiţi acelaşi tip de cablu sau 
unul mai bun.  

c) Este necesar să conectaţi staţia radio CB la bornele (+ şi –) permanente. Vă recomandăm să 
conectaţi cablul de alimentare direct la baterie (întrucât conectarea cablului staţiei radio CB la cablul 
radio sau alte părţi ale circuitului poate, în unele cazuri, să crească posibilitatea de apariţie a 
interferenţelor).  

d) Conectaţi firul roşu (+) la borna pozitivă a bateriei şi firul negru (–) la borna negativă.  
e) Conectaţi cablul de alimentare la staţia radio CB.  

 
Avertisment: Nu înlocuiţi niciodată siguraţa originală (10A) cu una de o valoare diferită, sau 

mai mare !  
 

4. Inainte de prima utilizare a setului 

a) conectaţi microfonul;  
b) verificaţi conexiunile antenei;  
c) deschideţi sistemul prin rotirea în sensul acelor de ceasornic a butonului pentru volum;  
d) rotiţi butonul SQ la minim;  
e) alegeţi un nivel confortabil al volumului;  
f) selectaţi canalul 20 folosind tastele UP sau DOWN.  

 



5. Instalarea unui difuzor extern  

Dacă doriţi să folosiţi un difuzor extern, alegeţi un difuzor cu impedanţă de 8Ω. Mufa difuzorului 
extern este compatibilă cu o mufă de 3,5 mm (1/8”) mono (2-conductor).  

6. Microfonul  

Pentru comunicarea vocală, conectaţi un microfon echipat cu o mufă modulară 6-pin în dulia 
modulară de pe partea frontală a unităţii centrale, apoi rotiţi în sensul acelor de ceas pentru a fixa 
microfonul. Instalaţi sistemul de prindere al microfonului într-un loc apropriat folosind şuruburile 
incluse în set.  
 

7. Taste panou frontal  

1. FUNC: Apăsaţi şi ţineţi apăsata tasta FUNC pentru mai mult de 2 sec pentru a accesa modul de 
selectare a benzilor. Selectaţi banda dorită cu ajutorul butonului rotativ de selectare a canalului, apoi 
apăsaţi FUNC din nou pentru a înregistra setarea şi a opera în banda aleasă. Informaţiile privind 
frecvenţa şi canalul pentru benzile de la A la L, VFO (1 canal) şi MEM (8 canale) pot fi programate 
pe calculator, folosind un soft specific. Frecvenţa pentru benzile E, UK, PL nu poate fi programată, 
pentru aceste benzi fiind posibilă doar schimbarea informaţiilor privind canalul. Setare din fabrică: 
doar benzile E, UK sunt predefinite din fabrică, celelalte benzi putând fi adăugate cu ajutorul 
softului de programare. 

 
Pentru a selecta una dintre funcţiile secundare (cele inscripţionate sub taste), apăsaţi tasta 

FUNC, staţia va afişa pictograma FUNC pe ecran şi funcţia se poate accesa din momentul în care 
această pictogramă dispare.  

 
2. ASQ: Apăsaţi această tastă pentru a activa/dezactiva funcţia de reglare automată a zgomotului de 

fundal (a receptiei) 
 
Notă: Funcţia de reglare automată a zgomotului de fundal se va dezactiva automat dacă este 

activată funcţia TSQ.  
 

3. BEEP: Funcţia Beep este o funcţie secundară, care se activează prin apăsarea în prealabil a tastei 
FUNC, apoi a tastei ASQ. Când funcţia este activată, staţia va emite un semnal acustic la apăsarea 
tastelor. Pentru dezactivare, apăsaţi din nou tasta ASQ.  

 
4. TSQ (Tone Squelch): Activează/dezactivează modul de selectare a tonurilor de eliminare a 

zgomotelor de fundal. Apăsaţi această tastă pentru a activa/dezactiva funcţiile CTCSS (Sistemul 
Continuu de Ton Squelch Codificat) sau DCS (Squelch Codificat Digital). Pe ecran va apărea 
“CTC” sau DCS” atunci când este activată una dintre funcţii. * Această funcţie este disponibilă 



doar după instalarea unei plăci opţionale CTC. * Dacă modurile RXC, TXC sunt dezactivate, 
TSQ nu mai este valabilă. * La activarea funcţiei TSQ, cu opţiunile CTCSS sau DCS, difuzorul 
staţiei se va activa doar atunci când recunoaşte codul CTCSS sau DCS corespunzător. * Atunci când 
este activat CTCSS sau DCS, funcţia RB este dezactivată automat.  

 
4.1. TOT (Transmitting Time-Out-Timer)  
Apăsaţi tasta FUNC apoi tasta TSQ pentru a activa funcţia TOT (limitarea emisiei prin 

cronometrare). Pe ecran se va afişa mesajul „xxx S”, moment în care se poate modifica timpul maxim 
pentru emisie folosind butonul pentru selectarea canalelor. Apăsaţi orice tastă pentru a ieşi din modul de 
programare a funcţiei, sau aşteptaţi 5 secunde pentru ca staţia să înregistreze setarea şi să iasă automat 
din modul de programare. Dacă timpul de emisie setat este depăşit, staţia va dezactiva automat modul 
TX. Opţiuni TOT: 15-600 sec.; interval pentru reglare: 15 sec.; setare din fabrică: 180 sec.  

 
5. SCAN: Funcţia de scanare se activează prin apăsarea tastei SC. La activarea funcţiei, pe ecran este 

afişată intermitent pictograma “SC”, timp în care se poate selecta ordinea de scanare prin rotirea 
butonului pentru selectarea canalelor. Apăsaţi orice tastă pentru a dezactiva funcţia. Notă: Scanarea 
este posibilă doar pentru canalele existente în banda de operare şi MEM (memorie).  
 

5.1 SKP (eliminare canal din lista de scanare): Apăsaţi FUNC apoi tasta SC pentru a şterge 
canalul actual din lista de scanare, sau apăsaţi tasta din nou pentru a adăuga canalul înapoi în lista de 
scanare.  

 
6. A/F: Această tastă permite selectarea unuia dintre modurile de operare AM sau FM.  

 
7. MEM (Memory) Apăsaţi tasta MEM pentru a accesa unul dintre cele 8 spaţii de memorie ale staţiei. 

Funcţia de memorie se foloseşte pentru a stoca un canal din oricare bandă. De exemplu, pentru a 
stoca canalul 9 din banda E în spaţiul de memorie MEM2, procedura este următoarea: a) Selectaţi 
canalul 9 din banda E, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul MEM pentru mai mult de 2 secunde, iar pe 
display va clipi pictograma MEM. b) Rotiţi butonul de selectare a canalelor până când se accesează 
MEM2. c) Apăsaţi din nou tasta MEM pentru mai mult de 2 secunde pentru a confirma opţiunea şi 
pentru a ieşi din modul de programare.  

 
7.1 NB (Noise Blanker/Automatic Noise Limiter): Funcţia Noise Blanker/Automatic Noise 

Limiter (blocare automată a zgomotului de fundal) se poate activa prin apăsarea în prealabil a tastei 
FUNC apoi a tastei MEM. Pe ecran se va afişa pictograma “NB”, semn că funcţia NB/ANL este 
activată. Apăsaţi din nou tasta MEM pentru a dezactiva funcţia.  
8. DW (Dual watch): Funcţia Dual Watch permite monitorizarea simultană a două canale. Alegeţi 

primul canal pentru monitorizare prin rotirea butonului de selectare a canalelor, apoi apăsaţi tasta 
DW. Pe ecran va clipi pictograma „DW”, moment în care se poate selecta al doilea canal, cu ajutorul 



aceluiaşi buton. Apăsaţi din nou tasta DW pentru a activa funcţia de monitorizare pentru cele două 
canale selectate. Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi orice tastă.  
 

8.1 RB (Roger Beep): Pentru a activa funcţia Roger Beep, apăsaţi tasta FUNC, aşteptaţi câteva 
secunde să dispară pictograma „FUNC” de pe ecran, apoi apăsaţi tasta DW. După efectuarea acestor 
paşi se poate selecta tonul RB dorit cu ajutorul selectorului de canale. Apăsaţi orice tastă pentru a ieşi 
din meniul de programare a funcţiei, care devine activă doar dacă s-a selectat un ton RB şi se afişează pe 
ecran pictograma „RB”.  

 
9.  PRG (Programing): Apăsaţi tasta PRG pentru a accesa modul de programare a canalelor. Setările 
pentru canalul selectat se pot schimba cu ajutorul selectorului de canale. Apăsaţi EXT pentru a ieşi din 
modul de programare. De exemplu, dacă doriţi să modificaţi codul DCSSN754 în “Banda E, canal 9”, 
efectuaţi următorii paşi:  

a) Selectaţi canalul 9, banda E.  
b) Apăsaţi PRG.  
c) Selectaţi meniul TXC cu ajutorul butonului pentru canale.  
d) Apăsaţi tasta PRG, pe ecran se va afişa CTC, DCSN, DCSI sau OFF; selectaţi DCSN rotind 

acelaşi buton.  
e) Apăsaţi PRG pentru a vizualiza numărul de grup DCSN şi rotiţi acelaşi buton pentru a selecta 

754N.  
f) Pentru a salva opţiunea (număr DCS) şi pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou PRG.  
g) Apăsaţi EXT pentru a ieşi din modul de programare.  
 
Meniurile disponibile la accesarea modului PRG:  
a) RXC, avertismentul pentru RX: CTC, DCSN, DCSI, OFF  
b) TXC, avertismentul pentru TX: CTC, DCSN, DCSI, OFF Notă: Aceste două meniuri (a, b) 

sunt disponibile doar dacă este instalată o placă CTCSS opţională.  
c) RB On/Off  
d) ECHO On/Off  
e) NB On/ Off  
f) SCAN adaugă/şterge din lista de scanare  
g) BUSY – blocare canal ocupat 
h) PFM FM – putere emisie  
i) PAM AM – putere emisie Notă: Meniurile PFM FM sau PAM AM vor indica puterea doar 

pentru modul folosit AM/FM. Pentru a schimba setările canalelor se pot utiliza şi funcţiile secundare ale 
butoanelor, accesibile prin apăsarea tastei FUNC. .  

 
9.1 SET (Setări meniu funcţii) De exemplu, pentru a dezactiva funcţia Beep:  
a) Apăsaţi tasta FUNC, pe ecran va fi afişată pictograma “FUNC”, iar când aceasta dispare 

apăsaşi tasta PRG, apoi rotiţi butonul pentru selectarea canalelor pentru a selecta meniul BEEP.  



b) Apăsaţi din nou tasta PRG, apoi selectaţi dezactivarea funcţiei (OFF) cu ajutorul butonului 
rotativ.  

c) Pentru a ieşi din meniul BEEP apăsaţi din nou tasta PRG.  
d) În final, apăsaţi EXT pentru a ieşi din meniul funcţii.  
 
Prin accesarea acestui meniu se pot activa/dezactiva următoarele funcţii: TOT – funcţia de 

limitare a emisie prin cronometrare; SCN – modul de scanare, opţional TI, mod SQ SQ: Această opţiune 
a funcţiei de scanare presupune ca staţia să se oprească din scanat atunci când găseşte un canal ocupat. 
Staţia va sta pe canalul ocupat 30 secunde, apoi încă 5 secunde după ce semnalul nu mai este 
recepţionat, după care va continua procesul de scanare (după 35 secunde). TI: Atunci când se găseşte un 
semnal,staţia se opreşte din scanat pentru 5 secunde (în funcţie de timpul programat pentru reluarea 
scanării), iar dacă nu se emite/recepţionează nimic în acest timp, se reia scanarea. SCT – timpul 
programat pentru reluarea scanării: 5S, 10S, 15S, (de la 5 la 15 secunde), setare din fabrică: 5S BEP – 
sunet taste, ON/OFF, setare din fabrică: ON PD – modul de editare a datelor canalelor, ON/OFF, setare 
din fabrică: OFF OFF:Atunci când accesaţi meniul pentru modificarea setărilor pentru canale (PRG), 
schimbările efectuate se aplică doar pentru canalul curent. ON：Dacă modul de editare este activat, 
noile setări se aplică tuturor canalelor. STEP: În modul VFO, utilizaţi selectorul de canale pentru a regla 
intervalul de setare a frecvenţei: 5K, 10K, 100K, 1M. Setare din fabrică: 5K. Notă: Aceste funcţii pot fi 
activate/dezactivate şi cu ajutorul tastei FUNC şi a tastelor pentru funcţii.  

 
10. EXT: Apăsaţi această tastă pentru a ieşi din modul de programare a canalelor sau a funcţiilor.  

 
10.1 LOCK: Pentru a activa funcţia LOCK (blocare taste), apăsaţi tasta FUNC apoi tasta EXT 

(după ce dispare pictograma FUNC de pe ecran). Pe ecran va fi afişat mesajul “LOCK”, moment în care 
mai sunt active doar tastele FUNC, CH), CH19, restul fiind blocate. Apăsaţi FUNC apoi EXT pentru a 
dezactiva funcţia.  

 
11. CH9: Apăsaţi tasta CH9 pentru a accesa canalul de urgenţă 9 din banda utilizată. Atunci când staţia 

trece pe acest canal, ecranul LCD va clipi şi se pot utiliza toate tastele în afară de CH9 şi FRQ. 7  
 
11.1 +1M Dacă este activat modul VFO, apăsaţi tasta CH9 pentru a creşte frecvenţa cu 1 MHz.  
 

12. CH19: Prin apăsarea acestei taste se poate accesa instant canalul prioritar 19 din banda utilizată,  
moment în care ecranul LCD va clipi şi sunt utilizabile toate tastele în afată de CH19 şi FRQ.  
 
12.1 -1M Dacă este activat modul VFO, apăsaţi tasta CH19 pentru a scade frecvenţa cu 1 MHz.  
 

13. FRQ: Funcţia acestei taste este de a face trecerea imediată între modul de afişare a canalului şi cel 
de afişare a frecvenţei. Atunci cînd este selectat modul VFO, apăsaţi tasta FRQ şi se poate alege 
frecvenţa dorită cu ajutorul tastelor (“-- --。 -- -- --”), întrucât sub fiecare dintre acestea este 



inscripţionată o cifră. Spre exemplu, apăsaţi 0/BEP pentru 0,1/TOT pentru 1 etc. După ce sunt introduce 
5 cifre, staţia va ieşi automat din modul de selectare a frecvenţei.  
 
14. ECHO Funcţia este mereu activă. Pe ecran va fi afişat mesajul “ECHO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE 
 
 

Gama de frecvenţe  A: 25,615~26,055 MHz D: 26,965~27,405 MHz  
Canale  240  
Impedanţa antenei  50 Ω  
Temperatura  -20º C ~ +60º C  
Alimentare  13.8V DC +/- 15% (11.7~15.8V)  
Dimensiuni (L×l×I)  158×138×48mm  
Greutate  833g  
 
EMIŢĂTOR  
Putere de ieşire  4W ; 20W ; 50W max  AM/FM  
Toleranţa frecvenţei  +/-5ppm  
Radiaţii secunde  <-70 dB  
Curent maxim  11A  
Modulaţie AM  90% +/- 5%  
Deviaţie maximă  +/- 2KHz  
 
RECEPTOR  
Sensibilitate  0.5uv(FM)  
Nivel Squelch  0.5uv~1000uv  
Putere de ieşire (difuzor)  3W 8Ω (10%)  
Distorsionare audio  5%  
Frecvenţa audio  0.4 ~ 2.4 KHz  
Prima frecvenţă intermediară  10.695 MHz  
A doua frecvenţă intermediară  455 KHz  
Zgomot  45 dB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User-Onlineshop
Typewritten Text
Acest produs este destinat sa fie utilizat in Romania si functioneaza pe norma EC Europa 40 CH FM 4 watt.In Romania este permisa si norma EU Europa 40 CH FM 4 watt si 40 CH AM 1 watt.
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