TTI-TCB-881
Návod na použitie
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1. OBSAH BALENIA
Rádiostanica TCB 881
Mikrofón s káblom
Napájací kábel
Kovový držiak na rádiostanicu
Skrutky ku kovovému držiaku rádiostanice
Skrutky na držiak rádiostanice
Skrutky na držiak mikrofónu
Držiak mikrofónu

- 1 ks
- 1 ks
- 1 ks
– 1 ks
– 2 ks
– 3 ks
– 2 ks
– 1 ks

2. INŠTALÁCIA
Zvoľte najskôr vhodnú pozíciu rádiostanice a mikrofónu, ktorá je najpohodlnejšia pre používanie.
Rádiostanica môže byť upevnená horizontálne, ale môže byť uchytená aj vertikálne.
- Umiestnite na zvolené miesto držiak rádiostanice.
- Na zvolené miesto ho pripevnite skrutkami
- Pripojte anténu na konektor na rádiostanici, ktorý je označený „ANT“

- Pripojte napájací kábel do elektroinštalácie vozidla. Dbajte na správnu polaritu: červený „+“, čierny „-“
- Pripojte napájací konektor k rádiostanici.

- Zvoľte vhodné miesto pre držiak mikrofónu a použite dve priložené skrutky k jeho upevneniu.
- Pripojte do konektoru na čelnom paneli mikrofón a môžete rádiostanicu začať používať.
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Inštalácia antény
Pred použitím je dôležité vybrať, správne umiestniť a nastaviť vhodnú anténu pre pásmo 27 MHz. Nesprávne
zvolená alebo neprispôsobená anténa môže spôsobiť poškodenie rádiostanice.
Umiestnite anténu čo najvyššie ako je možné. Čím dlhšia anténa, tým väčší dosah budete mať. Pokúste sa anténu
umiestniť do stredu priestoru, ktorý ste vybrali. Skontrolujte správnosť namontovania a zapojenia antény.
Počas montáže nepoškoďte kábel!
Varovanie: Nepoužívajte rádiostanicu, pokiaľ sa neuistíte, že používaná anténa je správne prispôsobená.
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3. FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY RÁDIOSTANICE

1) Volič kanálov
Slúži k prepínaniu kanálov. Otáčaním vpravo alebo vľavo navolíte kanál, ktorý chcete
používať.
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2) Dual Watch – duálne sledovanie
Stlačte krátko toto tlačítko, a táto funkcia Vám dovolí sledovať dva kanály, ktoré ste
predvolili a uložili. Môžete si vybrať aj núdzový (emergency) kanál. Na zastavenie
funkcie duálneho sledovania stlačte znova toto tlačítko.
Na nastavenie duálneho sledovania po prvýkrát, stlačte toto tlačítko v dobe, keď ste
na aktuálnom (primárnom) kanáli. Ikona DW sa rozbliká.
Zvoľte iný kanál, ktorý chcete používať ako sub-kanál (sekundárny kanál) počas
blikania ikony použitím voliča kanálov alebo tlačítkami UP alebo DN na volenie kanálov.
Stlačte tlačítko DW znova na aktiváciu funkcie duálne sledovanie. Ikona prestane blikať
a zostane zobrazená na displeji. Funkcia duálneho sledovania sa spustí.
Pre zmenu sledovaných kanálov, stlačte tlačítko DW počas priebehu funkcie
duálneho sledovania. Táto funkcia sa zastaví.
Ak stlačíte PTT tlačítko počas prijímania signálu v duálnom sledovaní, stanica
bude vysielať na súčasne zobrazenom kanáli. Ak stlačíte PTT tlačítko pokiaľ žiadny
signál nie je prezentovaný na stanici, bude vysielať na primárnom kanáli.
Emergency scan (núdzové sledovanie) - stlačte tlačítko DW asi na 2 sekundy. Stanica
začne núdzové skenovanie. Stanica navštívi núdzové kanály každú sekundu počas
skenovania. Stlačte scan tlačítko pre deaktiváciu tohto skenovania.
3) Voliče kanálov v pamäti
Stlačenie Vám dovolí priamy prístup k predvoleným (uloženým) kanálom. Na
uloženie kanálov, najskôr vyberte kanál, ktorý chcete uložiť a stlačte jedno z pamäťových
tlačítok na viac ako 3 sekundy. Týmto uložíte kanál na túto pozíciu, a v rovnakom čase začne
stanica operovať na tomto kanáli. Na návrat na predošlý kanál, stlačte pamäťové tlačítko
alebo použite volič kanálov alebo tlačítka UP alebo DN.
Ak zvolíte kanál, a ten je taký istý ako uložený kanál, zhodné pamäťové tlačítko začne
blikať.
4) Emergency Button

Stlačenie tohto tlačítka Vás navedie na núdzový kanál, „CH 9“ a EMG ikona bude zobrazená
na displeji. Volič kanálov a tlačítka Quick Up/Quick Down nebudú fungovať. Na návrat do
predchádzajúceho
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5) LCD Displej
Väčšina funkcií je zobrazovaná. Viac v kapitole č. 4 pre detailnejšie
informácie.

6) Scan/Lock Button
Scan: Krátkym stlačením tohto tlačítka aktivujete funkciu skenovania-vyhľadávania
obsadeného kanálu. Na aktiváciu alebo deaktiváciu vyhľadávania kanálov, stlačte krátko
tlačítko Scan. Na displeji sa zobrazí ikona SCAN, keď je funkcia aktívna. Skenovanie sa
zastaví iba keď deaktivujete túto funkciu.
Otočte voličom kanálov na zmenu smeru skenovania.
Rádiostanica bude skenovať všetky kanály. Ak je na niektorom kanáli detekovaný signál, skenovanie sa zastaví
na nastavený čas (nastavený v Menu nastavenia funkcií).
Ak stlačíte PTT tlačítko, keď rádiostanica detekuje signál, rádio bude vysielať na tom istom kanáli. Skenovanie
bude pokračovať po uplynutí nastaveného času skenovania a /alebo skenovaniu uplynie nastavený čas na
prijímanie. Použite volič kanálov alebo Quick Up/Quick Down tlačítko na okamžité pokračovanie skenovania.
Ak stlačíte PTT tlačítko počas skenovania, rádiostanica sa vráti na Váš pôvodný kanál. Skenovanie bude
pokračovať podľa nastavenia časovania skenu (v Menu nastavenia funkcií).
Použite volič kanálov alebo Quick Up/Quick Down tlačítko na okamžité pokračovanie skenovania.
Lock: Stlačne toto tlačíko na viac ako 2 sekundy na aktiváciu /deaktiváciu funkcie prepínania kanálov. Ostatné
funkcie ako regulácia hlasitosti, squelchu fungujú normálne.
7) AM/FM a LCR tlačítko
Keď je rádiostanica používaná v UK, UE alebo EC frekvenčnej norme tak toto tlačíto aktivuje
alebo deaktivuje funkciu LCR (Last Channel Recall function – posledný používaný kanál).
Pokiaľ je rádiostanica používaná v inej norme, tak týmto tlačítkom prepínate moduláciu AM
a FM.
8) CB/PA volič
Tento volič slúži k prepínaniu medzi dvomi funkciami. Volič v pozícii CB znamená bežnú
prevádzku stanice (prijímanie/vysielanie). V pozícii PA, môžete v prípade pripojeného
externého vonkajšieho reproduktoru využívať stanicu ako megafón, hovoríte do mikrofónu
a zvuk vychádza z externých PA reproduktorov. Pri funkcii PA musí byť pripojený externý
vonkajší reproduktor pomocou konektoru PA na zadnej strane.
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9) ANL/OFF volič
Výberom ANL (automatic noise limiter – šumový filter) pozície stanica redukuje šum
produkovaný motorom na Vašom vozidle alebo externými zdrojmi. Tento mód pracuje iba
pokiaľ je stanica v AM móde.

10) Local/DX volič
Na prijímanie slabých signálov, dajte volič do polohy DX. Pokiaľ je stanica v území, kde je
signál veľmi silný, dajte volič do polohy Local. Umožňuje dosiahnuť lepší zvuk stanice.
11)
12)
11) Regulátor hlasitosti a funkcia Zapnúť/Vypnúť
Rádiostanicu zapnite otočení regulátora v smere hodinových ručičiek. Ďalším otáčaním
nastavíte požadovanú úroveň hlasitosti.

12)
Quick Up/Quick Down volič
Volič slúži na zmenu kanálov k krokoch po 10 kanáloch. Otáčaním v smere/proti smeru
hodinových ručičiek meníte kanály nahor/nadol.

13) Mic gain volič – regulátor úrovne modulačného signálu.
Otáčaním voličom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek sa zosiluje alebo
zoslabuje úroveň modulačného signálu. Optimálnu úroveň modulácie je možné nastaviť za
pomoci partnera na druhej stanici. Úprava sa vykonáva počas hovoru.

14) RF gain volič – regulátor úrovne prijímaného signálu
Regulátor riadi citlivosť prijímaného signálu. Otáčajte voličom v smere hodinových ručičiek
pokiaľ nedosiahnete lepší RF príjem (zisk signálu). Naopak, budete znižovať citlivosť
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek v prípade veľmi silného signálu.
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15) Squelch Control regulátor
Manuálne nastavenie – otáčaním v smere hodinových ručičiek nastavte regulátor do polohy,
kde sa šum objavuje a zaniká.
DSS: Dynamické nastavenie squelchu. Otočte regulátorom proti smeru hodinových ručičiek,
pokiaľ sa neozve cvaknutie.

16) Konektor pre pripojenie mikrofónu.

17) Anténny konektor
Konektor na pripojenie antény.
18)
19)
20)
18) S-meter
Konektor pre pripojenie externého S-metra (nie je súčasťou balenia).

1
19) PA konektor
Konektor na pripojenie externého vonkajšieho hlasného reproduktora, stanica v tom prípade
slúži ako audio zosilňovač.

20) Výstup na externý reproduktor
Konektor pre pripojenie externého reproduktoru. Pripojením externého reproduktoru sa interný
reproduktor v rádiostanici odpojí.
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21) Napájanie 12/24 V
Konektor na pripojenie napájacieho kábla.

4. LCD DISPLEJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vybrané frekvenčné pásmo
Nízke napätie (AM 1 Watt)
Sken
Vysielanie
FM mód
AM mód
Kanál
Sila signálu
Aktivovaný pamäťový kanál
Prijímanie
Dual Watch funkcia
Zamknutá klávesnica
Emergency – núdzový kanál

5. MIKROFÓN
1.
Tlačítko UP slúži k prepínaniu kanálov smerom hore.
2.
Tlačítko DOWN slúži k prepínaniu kanálov smerom dole.
3.
Tlačítko LOCK – slúži k zamknutiu prepínania kanálov na mikrofóne.
Má totožnú funkciu ako tlačítko LOCK na rádiostanici.
4.
PTT tlačítko – stlačením vysielate
5.
6-pinový mikrofónový konektor – pripojte do odpovedajúceho konektoru
na čelnej strane rádiostanice.
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6. MENU NASTAVENIA FUNKCIÍ
Držaním tlačidla LOCK na mikrofóne, a zapnutím rádiostanice sa dostanete do Menu nastavenia funkcií, ktoré
má nasledovné možnosti. Toto menu Vám dovoľuje nastaviť užívateľské predvoľby, aktiváciu charakteristík
a používanie pokročilých funkcií.

Použite volič
kanálov na výber funkcie z menu.
Použite AM/FM
-

tlačidlo na zadanie hodnoty.
Použite volič kanálov na výber alebo zmenu hodnoty pokiaľ hodnota bliká.
Použite Scan tlačidlo na návrat do predchádzajúceho menu.
Stlačte Lock tlačidlo alebo PTT tlačidlo na mikrofóne na návrat do pohotovostného módu rádiostanice. Alebo
budú vami zvolené nastavenia a zmeny automa cky pot vr dené po 5 sekundách.

7. AKO OVLÁDAŤ RÁDIOSTANICU
-

Uistite sa, že je mikrofón správne pripojený k rádiostanici
Skontrolujte správne pripojenie napájacieho kábla
Skontrolujte správne pripojenie antény
Je vhodné nastaviť squelch úplne do krajnej polohy otočením proti smeru hodinových ručičiek.
Zapnite rádiostanicu a nastavte požadovanú hlasitosť a prispôsobte úroveň squelch-u otočením v smere
hodinových ručičiek na optimálnu úroveň.
- Vyberte požadovaný kanál
- Pre vysielanie stlačte vysielacie tlačítko PTT na mikrofóne a hovorte do mikrofónu
- Pustite PTT tlačítko na umožnenie prijímania
8. VÝBER NORMY
Pri súčasnom stlačení AM/FM tlačítka a tlačítka SCAN zapnite rádiostanicu.
Použitím voliča kanálov vyberte požadovanú normu. LCD displej zobrazuje
informácie o práve zvolenej norme. Rebríček kanálov pre každú krajinu je
uvedený nižšie. Stlačte AM/FM tlačítko, keď informácia o zvolenom pásme
bliká na displeji, alebo počkajte 5 sekúnd na dokončenie výberu normy
a prechod do módu vysielania a prijímania. Z výroby je prednastavená norma EC.
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9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
- Ak sa objavia problémy s rádiostanicou TCB 881, v prvom rade skontrolujte zdroj napätia. Slabé pripojenie
na zdroj napätia môže zapríčiniť problémy ako nefunkčnosť vysielania a prijímania, slabý alebo žiadny
zvuk. Uistite sa, že mikrofón a anténa sú riadne napojené.
- Ak problémy naďalej pretrvávajú, vykonajte reset rádiostanice nasledovne:
Vypnite rádiostanicu a so stlačenými oboma tlačítkami M1 a M2 zapnite
rádiostanicu. Tento úkon vykoná reset rádiostanice, a týmto úkonom sa
vymažú všetky nastavenia a pamäte, a vráti nastavenie rádiostanice do
východzieho nastavenia
Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte predajcu alebo odborný servis.
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10. BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
- Napájací kábel je len pre napätie 12/24 V DC. Ubezpečte sa, že rádiostanica je vypnutá pred pripojením
napájacieho kábla na zdroj napätia. Dbajte na správnu polaritu:
o Červený kábel (+)
o Čierny kábel (-)
- Tento prístroj môže byť pripojený iba do vozidla s ukostreným mínus pólom akumulátora. Aby nedošlo
k poškodeniu, nepoužívajte rádiostanicu bez pripojenia správnej antény.

11. ŠPECIFIKÁCIA
Všeobecné
Počet kanálov
Kmitočtový rozsah
Modulácia
Riadenie kmitočtu
Frekvenčná tolerancia
Pracovná teplota
Mikrofón
Napájacie napätie
Rozmery
Váha
Anténny konektor

40 (viď tabuľku noriem)
26,96 – 27,99125 MHz
FM (F3E), AM (A3E)
PLL syntéza
0,002 %
-10 až + 55 ºC
pripojiteľný (súčasťou dodávky)
jednosmerný 12/24 V DC ±10 %
156x176x51 mm
990 g
SO-239

Vysielač
Výstupný výkon
Modulácia
Kmitočtová odozva
Výstupná impedancia
Harmonické potlačenie
Odber prúdu

Využitie 10 % 4W @ 13,8 V DC
AM: 85-95 %, FM: 1,8 kHZ ± 0,2 kHz
300 Hz až 3000 Hz
50 Ω, nesymetrický
viac ako -36 dBm
AM – max. 1,6 A
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Prijímač
Typ
Kmitočty medzifrekvencií
Citlivosť
Audio výkon
Audio skreslenie
Potlačenie zrkadlových kmitočtov
Potlačenie vedľajších kmitočtov
Rušenie vedením
Kmitočtová odozva
Vstavaný reproduktor
Squelch

Superhet s dvojitým meničom
1. 10.695 MHz / 2. 455 MHz
0,7 µV pri 10 dB (S+N)/N – režim AM
0,7 µV pri 20 dB SINAD – režim FM
2.0 W @ 8 Ω
menej než 8 % @ 1 KHz
60 dB
60 dB
viac ako -57 dB
300 až 2500 Hz
8 Ω, okrúhly
Prispôsobiteľný, prah menej ako 1 mikrovolt
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12. OBMEDZENIE POUŽÍVANIA
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13. TABUĽKA FREKVENCIÍ
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