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Multumirile noastre  
 
Va multumim pentru ca ati achizitionat statia CB TTI. Utilizata corespunzator, acest produs TTI 
va va oferi un serviciu de incredere pentru multi ani de acum incolo. 
 
Toate produsele nostre sunt fabricate pentru a oferi o utilizare excelenta prin combinarea unor 
trasaturi avansate, un design deosebit si calitatea fabricatiei. 
 
Pentru a va asigura familiarizarea operatiilor si trasaturilor statiei dvs, si pentru a obtine cea mai 
buna performanta, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare. 
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1. Introducere 
 
Statia radio TCB-1100 este proiectata pentru a avea o buna performanta in orice conditii de 
operare, folosind structuri robuste si parti componente de calitate. Aceasta statie este proiectata 
pentru confortul utilizatorilor, fiind implementata o ergonomie umana pentru o pozitionare a 
potentiometrelor si butoanelor statiei in locul cel mai potrivit. Combinatia unui design bun al 
potentiometrelor si butoanelor statiei presupune o amplasare grafica prietenoasa care va dirija 
utilizatorii sa se adapteze rapid  pentru o utilizare usoara. Noul mod de pozitionare a meniului va 
fi mai placut pentru radio amatori. Lumina generata de LED-ul albastru de pe ecran creaza o nota 
de eleganta si lux , infrumusetand design-ul statiei si potrivindu-se foarte bine in orice vehicul. 
Acest manual de utilizare a fost creat pentru ca utilizatorul sa poata folosi cat mai bine statia 
radio CB, asadar este recomandat sa luati o pauza de cateva minute si sa cititi acest manual cu 
instructiuni inainte de prima utilizare a statiei radio CB. 
 
2. Accesorii 
 
Statia dvs radio este prevazuta cu o gama larga de accesorii pentru a va ajuta sa porniti la drum si 
sa beneficiati de toate avantajele acesteia. 
Statie radio TCB-1100 ............................................................................................................ 1 buc                           
Microfon cu cablu  .................................................................................................................. 1 buc 
Cablu de alimentare …………………………………………………………………………. 1 buc                                          
Suport de montaj ……............................................................................................................. 1 buc                                       
Suruburi fixare statie si saibe de cauciuc ................................................................................ 2 buc 
Suruburi cu saiba (pentru fixare suport) .................................................................................. 3 buc 
Suruburi cu saiba (pentru fixare microfon) ............................................................................. 2 buc 
Suruburi si suport microfon .................................................................................................... 1 buc 
Suport DIN frontal ………………………………………………………………………….. 1 buc 
Suport DIN  pentru fixare …………………………………………………………………... 1 buc  
 
3. Instalare 
 
Stabiliti mai intai locatia cea mai convenienta pentru statie si microfon. Statia trebuie montata in 
mod normal pe orizontala, dar poate fi montata si verticala. Suportul pentru montaj poate fi fixat 
deasupra sau dedesubtul carcasei, permitand statiei TCB-1100 sa fie sustinuta de acesta sau 
suspendata de el. 
Luati in considerare ca aceasta locatie a statiei pe care ati stabilit-o sa nu interfereze cu soferul 
sau cu pasagerii. Alegeti un loc unde microfonul si toate butoanele sa fie usor accesibile. 
 
1) Montati suportul de sustinere al statiei intr-o locatie potrivita instalarii; 
2) Faceti gauri si fixati-o in locatia respectiva; 
3) Conectati mufa cablului antenei in mufa standard a aparatului, marcata “ANT”. 
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4) Conectati cablul alimentator direct in bateria sau bricheta masinii. Fiti atenti mai intai la 
polaritatea bateriei si apoi conectati cablul. Rosu: polul pozitiv, negru: polul negativ. Aceleasi 
culori sunt afisate pe baterie si in bricheta.  
 

 
 
5) Conectati cablul alimentator in cablul statiei. 
6) Montati suportul pentru microfon in lateralul statiei, sau in apropierea ei folosind cele 2 
suruburi incluse. 
7) Conectati microfonul in mufa pentru microfon din statie. Acum sunteti pregatit sa emiteti. 
 

 
 
Instalarea in compartimentul audio 
 
Acesta statie este deasemenea proiectata cu marimea DIN pentru a fi instalata direct in 
compartimentul audio al masinii dvs. 
In acest scop, utilizati suportii DIN furnizati in pachetul produsului. Toate celelalte conexiuni si 
instalari sunt la fel ca cele de mai sus: “Instalarea normala utilizand suportul pentru montaj”. 
(1) Instalati suportul de fixare DIN in compartimentul audio al masinii dvs. 
(2) Potriviti statia suportul frontal DIN, si introduceti statia in suportul frontal DIN. 
(3) Fixati suruburile prin statie, suportul frontal DIN si suportul de fixare DIN. 
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Instalarea antenei 
 

 
 
Este foarte important sa alegeti o antena de 27 MHz de buna calitate si cu o eficienta ridicata. O 
antena de proasta calitate sau una care nu este proiectata pentru banda de 27 MHz, va da o 
calitate scazuta si poate strica aparatul. 
 
1) Plasati antena cat mai sus posibil; 
2) Cu cat antena este mai lunga, cu atat performanta aparatului este mai buna; 
3) Incercati sa montati antena in centrul suprafetei alese de dvs; 
4) Fiti siguri ca aveti o conexiune metal-metal (masa perfecta); 
5) Aveti grija sa nu deteriorati cablul in timpul instalarii. 
 
Avertisment: Niciodata nu incercati sa folositi aparatul fara sa conectati inainte o antena 
potrivita. 
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4. Butoanele si functiile statiei 
 
 

 
(1) Difuzor fata 

 
Acesta face ca sunetul sa fie destul de tare chiar si atunci cand statia 
este situata in compartimentul audio sau in unele locuri dificile. 
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(2) Selector canal 
 

Rotind dreapta sau stanga, acesta va permite sa selectati canalul unul 
dupa unul pe care doriti sa-l utilizati. Pentru rapiditatea canalelor 
sus/jos, apasati acest selector, si canalul afisat va clipi. Apoi rotiti 
dreapta sau stanga, care va permite sa utilizati rapid canalul prin functia 
sus sau jos. Utilizand aceasta functie, numerele canalelor se vor muta in 
10 pasi. 
 

(3) Ecranul LCD 
 

Cele mai multe din informatiile operationale sunt afisate pe acest 
ecran. Va rugam sa va uitati la ecranul LCD pentru alte detalii. 

 
(4) Butonul Volum & Pornit/Oprit 
 

 Pentru a porni statia rotiti acest buton in sensul acelor de ceas. Dupa un 
sunet de clic statia este pornita. Cu cat veti roti mai mult acest buton in 
sensul acelor de ceas, sunetul audio va fi mai tare.  
 
 
 
 

(5) Mufa pentru microfon 
 

Introduceti microfonul in aceasta mufa. Folositi ghidul pentru o 
conexiune usoara. 
 

 
(6) Butonul Mode & LCR & Memorie 

 
Mode si LCR: Atunci cand statia este utilizata in modurile benzilor de 
frecventa UK, UE sau EC, acest buton activeaza sau dezactiveaza 
functia Last Channel Recall. In toate celelalte moduri (unde regulile 
nationale permit asta), acest buton permite utilizatorilor sa schimbe 
intre modurile AM si FM. 
Memorie: Acest buton tinut apasat conduce utilizatorul catre canalul 
memorat care a fost selectat in modul Meniu. “MEM” este pornit in 
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ecranul LCD. 
 
 (7) Butonul Lumina de fundal & Lock (Blocare)  
 

Lumina de fundal: Trei culori sunt disponibile pentru selectarea 
utilizatorului. Culorile includ amber, verde si albastru. Apasati acest 
buton pentru a schimba culoarea. 
Blocare: Apasati acest buton pentru mai mult de 2 secunde pentru 
activarea si dezactivarea functiei de blocare a tastaturii. “Lock” este 
pornit in ecranul LCD. Butonele pentru volum, squelch si 9/19 
functioneaza normal chiar si atunci cand Lock este activat. 

 
(8) Butonul Compander & Ton 

 
Compander pornit/oprit: Circuitul avansat compander este incorporat 
in statie pentru a permite claritatea sunetului audio. Pentru activarea 
acestui circuit compander apasati acest buton. “COMP” este pornit in 
ecranul LCD. 
Ton pornit/oprit: Tonul CTCSS este selectat si activat in modul Meniu. 
Tinand apasat acest buton va conduce utilizatorii la dezactivarea sau 
activarea codului pentru tonul selectat. 

  
(9) Butonul Dual Watch & Vox 

 
Dual watch: Apasati acest buton in timp ce sunteti pe canalul curent 
(primar). Iconita dual watch “DW” va clipi. Rotiti butonul pentru canal 
pentru a selecta alt canal (secundar) pe care doriti sa-l monitorizati. 
Iconita dual watch “DW” nu va mai clipi si dual watch incepe intre 
canalul selectat (secundar) si canalul primar. 
Daca doriti sa schimbati canalul selectat (secundar), doar rotiti butonul 
pentru canal pentru a selecta altul nou. Puteti selecta canalul pentru 

urgenta. Pentru a opri aceasta functie, apasati din nou acest buton. Daca apasati butonul PTT in 
timpul primirii unui semnal in modul dual watch, statia va transmite pe canalul curent afisat. 
Daca apasati butonul PTT atunci cand nici un semnal nu este prezent, statia va transmite pe 
canalul primar. 
VOX: Tineti apasat acest buton, si aceasta va permite sa utilizati functia VOX. “VOX” este 
afisat. Nivelul Vox este pre-selectat si memorat in modul Meniului. 
 
(10) Butonul de Scanare & Scanarea Memorie 

 
Scanarea: Apasati acest buton pentru a porni scanarea ascendent pentru 
a prinde orice canale care sunt ocupate de altii. 
Pentru activarea/dezactivarea scanarii canalului, apasati scurt butonul 
Scan. Iconita Scan va apare atunci cand scanarea canalului este activa. 
Scanarea se va opri atunci cand dezactivati functia de scanare. 
Rotiti selectorul pentru canale in sensul invers acelor de ceas in timpul 
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scanarii pentru a schimba directia scanarii. Statia va scana peste toate canalele. Daca statia dvs 
detecteaza un semnal valid, scanarea se va intrerupe pentru perioada care a  fost setata de modul 
meniului. 
Daca apasati butonul PTT atunci cand statia dvs detecteaza un semnal, radio-ul va transmite pe 
acelasi canal. Scanarea se va relua dupa timpul de scanare si/sau intarzierea scanarii. Utilizati 
selectorul pentru canale pentru a relua imediat scanarea. 
Scanarea Memoriei: Este posibil sa memorati sau sa stergeti orice canal(e) in lista de scanare a 
memoriei. Atunci cand un canal sau canale sunt continute in lista de scanare a memoriei, 
canalele sunt scanate de activarea scanarii. Pentru usurinta utilizatorului, toate canalele sunt 
memorate in lista de memorare setata de fabrica, si “M” este afisat cu canalele memorate. Pentru 
a sterge canalele afisate de la scanarea listei de memorie, tinati apasat butonul. 
 
(11) Butonul Canal de urgenta & Meniu 
 

Canalul de urgenta (9/19): Apasand acest buton va va conduce la 
canalul de urgenta, “CH9 sau (CH19)” si iconita EMG va fi afisata. 
Doar butonele squelch si pentru volum vor functiona. Pentru intoarcerea 
la modul operational anterior, apasati din nou butonul de urgenta. 
Meniu: Modul meniului va permite sa setati si sa editati functiile 
selectabile. Pentru a accesa modul MENIU, tineti apasat acest buton, si 
dupa aceea fiecare apasare a butonului MENIU duce secvential statia la 

functiile diferite. Ecranul LCD indica functia curenta. Setarea prezenta si iconitele associate cu 
acestea vor clipi. Utilizati selectorul de canal pentru a schimba setarea. Apasati butonul PTT sau 
MENIU sau asteptati 10 secunde pentru a stoca alegerea dvs. Daca nu apasati nici un buton in 10 
secunde, statia dvs se va intoarce automat la modul stand-by. 
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Afisare Functii Setari 

 

Selectare ton CTCSS (Receptie) 
01-38 si oprit ( ) 

 

Selectare ton CTCSS (Transmisie) 
01-38 si oprit ( ) 

 

Selectare nivel VOX 01.02.03 

 
Ton Bip 

Pornit ( ), Oprit ( ) 

 

Ton apelare 
01-05 si Oprit ( ) 

 

Pauza 
1-99 sec., Oprit ( ) 

 
Timpul de scanare 

Continuu ( ), 1-99 sec. 

 

Intarzierea scanarii  
(dupa primirea semnalului) 1-99 sec., Oprit ( ) 

 

Lumina de fundal Dimmer si oprit Inalt ( ), Scazut ( ), 

Oprit ( ) 

 
Memorie canal 01-40 

 
Nota: 
 
1. Utilizati selectorul de canal pentru selectarea trasaturii principale din MENIU valori cum ar fi 
numerele tonurilor, nivelurile VOX si etc. 
2. Apasati butonul din microfon, Lock sau PTT pentru a finaliza selectiile, schimbarile sau 
intoarcerea la modul stand-by; sau daca selectiile si schimbarile vor fi confirmate automat dupa 
10 secunde dupa selectarea acestora.  
 
(12) Butonul Squelch & DSS 

 
Ajustare manuala: Rotiti acest buton in sensul invers acelor de ceas 
pana cand veti auzi un zgomot de fundal si apoi rotiti putin butonul in 
sensul acelor de ceas pana cand zgomotul dispare. In acest fel, veti avea 
cea mai buna sensibilitate de emitere. 
DSS: In modul FM rotiti butonul in sensul invers acelor de ceas pana 
cand veti auzi un clic. Nivelul squelch-ului statiei dvs este ajustat 
dinamic. 

 
 
 
 
(13) Conector antena 
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Introduceti conectorul cablului antenei in acest conector de antena de 
tip mama. 
 

 
(14) S-Meter 

 
Conectati un S-Meter extern (acesta nu este inclus) in acest pachet. 

 
(15) Mufa EXT 

 
Conectand un difuzor (acesta nu este inclus) in acest pachet, difuzorul 
incorporat va fi oprit. 
 
 
 
 
 

 (16) Putere 13.2 V DC 
 

Conectati cablul de alimentare in acest port. 
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5. Ecranul LCD 
 

 
 
6. Microfon  

 
1. Butonul Sus: folositi acest buton pentru a schimba canalele 

crescator. 
2. Butonul Jos: folositi acest buton pentru a schimba canalele 

descrescator. 
3. Butonul Mute si Lock: tineti apasat acest buton. Acesta 

blocheaza butoanele Sus si Jos ale microfonului. 
Deasemeni, aceasta blocare functioneaza la fel ca butonul 
Lock din panoul central al statiei. 

4. Butonul PTT: In timp ce apasati acest buton, puteti 
transmite. 

5. Conector microfon 6 pini: conectati-l in mufa microfonului 
de pe panoul fata al statiei. 

 

 
7. Utilizarea statiei  
 

1) Fiti siguri ca microfonul este conectat in mufa pentru microfon. 
2) Fiti siguri ca cablul alimentator este conectat corespunzator. 
3) Fiti siguri ca antena este conectata in receptacolul acesteia.  
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4) Este mai bine sa puneti butonul squelch la maximum, in sensul invers acelor de 
ceasornic. 

5) Porniti aparatul si verificati nivelul volumului. 
6) Ajustati butonul squelch la nivelul optim. 
7) Selectati canalul dorit. 
8) Pentru a transmite, apasati butonul PTT si vorbiti la microfon. 

 
8. Selectare banda  
 

Apasand butonul “Lock” al microfonului sau butonul “MO/LCR” 
statiei, porniti statia. Utilizand selectorul de canale, selectati banda pe 
care urmeaza sa o selectati. Ecranul LCD va ofera informatii despre 
banda. Tabelul cu benzile pentru fiecare zona, este, dupa cum urmeaza. 
Apasati butonul PTT sau butonul “MO/LCR” pentru a confirma selectia 
si va intoarceti la modul stand-by. 
Aceasta statie are setata banda “EC” atunci cand sunt expediate de la 
fabrica.  

 
Setare Afisare Banda 

EC  Europa 40 Ch FM 4W 
E 

 
Spania 40 Ch AM/FM 4W 

F  Franta 40 Ch FM 4W, 40 Ch AM 1W 
PL 

 
Polonia 40 Ch sAM/FM 4W 

UK 
 

UK 40Ch FM 4W (Frecvente britanice) 
UE (EU/UK) 

 
UK40 Ch FM 4W (Frecvente britanice) 

+ CEPT 40 Ch FM 4W (EC) + CEPT 40 Ch FM 
I 

 
Italia 40 Ch AM/FM 4W 

I2 
 

Italia 34 Ch AM/FM 4W 

D  Germania 80 Ch FM 4W, 12 Ch AM 1W 
D2 

 
Germania 40 Ch FM 4W, 12 Ch AM 1W 

EU  Europa 40 Ch FM 4W, 40 Ch AM 1W 
 
 
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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9. Probleme intalnite  
 
Daca intervin probleme cu statia dvs TCB-1100, prima data verificati sursa de alimentare. O 
conexiune slaba a sursei de alimentare poate cauza probleme cum ar fi lipsa transmisiei, fara 
receptie sau receptie slaba, si fara sunet sau calitatea scazuta al acestuia. Asigurati-va ca 
microfonul si antena sunt bine conectate. 
Daca acesti pasi nu rezolva problema resetati unitatea, dupa cum urmeaza: 
 
 

 
1. Inchideti statia. 
2. Apasand butoanele “9/19” si rotiti butonul de volum in sensul 

acelor de ceas. 
Acestea vor reseta statia, astfel toate memoriile sunt sterse si parametrii 
se vor intoarce la setarile initiale standard din fabrica. Acest lucru ar 
trebui sa rezolve cele mai multe din probleme. In cazul unor dificultati 

viitoare va rugam consultati dealerul dvs sau vizitati site-ul nostru. 
 
10. Declaratie CE  
 

Toate statiile TCB-1100 care prezinta simbolul CE pe eticheta, sunt in 
conformitate cu cerintele esentiale ale Directivei Europene de Radio si 
Terminale de Telecomunicatie 1999/5/CE.  

                Acest simbol de avertizare arata faptul ca acest aparat lucreaza in frecvente de 
banda nearmonizate sau poate avea nevoie de licenta de utilizare in tara in care este folosita. 
Trebuie sa verificati ca aveti versiunea corecta de statie radio sau programul si softul corect 
pentru statia radio, pentru a fi in concordanta cu cerintele de licenta la nivel national. 
Aceasta statie radio poate fi folosita fara licenta de utilizare in urmatoarele tari: Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, 
Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elvetia si U.K. 
 
11. Recomandari de siguranta  
 
Cablul alimentator este doar pentru 13,2V DC. Fiti siguri ca aparatul este oprit inainte de a 
conecta cablul la sursa. Este important sa observati polaritatea chiar daca unitatea este protejata 
impotriva inversiunilor accidentale: 
 

Rosu: polul pozitiv (+) 
Negru: polul negativ (-) 
 

Aceleasi culori sunt aratate pe baterie si pe bricheta masinii. 
 
Pentru a evita distrugerea, nu folositi statia radio CB fara conectarea unei antene potrivite. 
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12. Specificatii  
 
Generale 
Canal 40 (Vezi tabelul cu frecvente) 
Raza frecventa 26.96 MHz   27.99125 MHz 
Mod operational F3E (FM). A3E (AM) 
Control frecventa Sintetizator PLL 
Toleranta frecventa 0.002% 
Raza temperature operationala -10 la +55 grade C 
Microfon Tip conector 
Voltaj intrare 13.2V DC ± 15% 
Marime 190 (W) x 165 (L) x 58 (H) 
Greutate 978.5 g 
Conector antena Tip SO-239 

 
Transmitator 
Putere de iesire Factor de umplere 10% 4 Watts @13.8V DC 
Modulatie AM: de la 85% la 95% 
 FM: 1.8KHz la ± 2.0KHz 
Raspuns frecventa 300Hz la 3000Hz 
Impedanta iesire 50ohms, Dezechilibrat 
Suprimare armonica Mai mic de -36dBm 
Scurgere curenta  AM Full Mod. 1.6A Max. 

 
Receptor 
Sistem de receptie Conversie duala 
Frecvente IF Prima conversie dubla 10.695MHz/ a 2-a 455KHz 
Sensibilitate 0.7 µV pentru 10 dB (S+N)/N in modul AM 
 0.7 µV pentru 20dB SINAD in modul FM 
Putere audio de iesire 2.0W @ 8 Ohm 
Deformare audio Mai mica de 8% @ 1KHz 
Respingere image 60 dB 
Respingere canal adiacent 60 dB 
Emisie neesentiala Mai mic de -57 dBm 
Raspuns frecventa 300 la 2500Hz 
Difuzor incorporat 8 Ohms, rotund 
Squelch Ajustabil; Prag mai mic de 1 microvolt DSS; Mai mic 

de 2 microvolti. 
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