
1 

 

930309 
Walkie-talkie Topcom Twintalker 9100  
 

1. Introducere 
Vă mulţumim că aţi cumpărat de la noi staţiile walkie talkie Topcom. 
Este vorba de aparate de radio comunicare pe unde joase, cu costuri 
minime referitoare la reîncărcarea bateriilor. Aparatele funcţionează 
pe frecvenţele PMR (Private Mobile Radio) şi pot fi folosite în orice 
ţară în care serviciul este autorizat şi indicat în acest manual. 

2. Descriere generală 
Aparatele pot fi folosite în scopuri profesionale, dar şi private. De 
pildă pentru a fi în contact pe parcursul unei călătorii cu 2 maşini, 
biciclete, motociclete. Le puteţi folosi de asemenea, pentru a fi în 
contact cu copiii dvs. aflaţi afară la joacă etc. 
 
Restricţii: 
Verificaţi dacă ţara dvs. se află printre cele care folosesc acest 
standard. 

3. Instrucţiuni şi restricţii CE 
Simbolul CE de pe aparate, manualul de utilizare şi ambalaj indică faptul că 
aparatul este realizat în acord cu cerinţele directivei R/TTE 1995/5/EC. 
Simbolul (!) după marca CE indică faptul că standardul PMR nu este permis în 
toate ţările UE. 
PMR este permis în următoarele ţări: 
Belgia, Olanda, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania, 
Italia, Portugalia, Grecia, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Slovacia, Elveţia, Franţa, 
Anglia, Irlanda, Austria, Polonia, Romania. 
 

4. Instrucţiuni de siguranţă 
 
Orice alt mod de utilizare decât cel descris mai jos nu este permis şi poate 
produce defectarea aparatului, poate duce la risc de scurtcircuitare, foc, şocuri 
electrice etc. Nici o parte a acestui produs nu poate fi modificată sau 
reconstruită. Vă rugăm citiţi instrucţiunile cu atenţie şi păstraţi-le pentru viitoare 
referinţe.     
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau pagube 
rezultate din utilizarea improprie a produsului dacă produsul a fost utilizat 
impropriu sau fără să se ţină cont de instrucţiunile de operare. Garanţia va 
expira! 
Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante care 
trebuie respectate cu stricteţe. Transformările sau modificările neautorizate nu 
sunt aprobate din motive de securitate (CE). 
Producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea 
necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg din aceasta.  
Aparatul nu trebuie suspus la stres mecanic. Nu trebuie expus la temperaturi 
extreme, direct în soare, vibraţii intense sau umezeală.  
Aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate 
provoca defecţiuni. 
Device-ul nu este o jucărie, deci nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Service-ul, 
ajustările sau orice tip de reparaţie pot fi făcute doar de un specialist.   
Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste instrucţiuni 
de operare contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  
Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă când inseraţi bateriile. Scoateţi 
bateriile când aparatul nu este folosit o perioadă mai îndelungată, pentru a evita 
scurgerile de substanţe. Acestea pot provoca arsuri grave dacă acidul intră în 
contact cu pielea. Recomandăm folosirea unor mănuşi de protecţie la înlocuirea 
bateriilor.  
Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, e 
posibil să fie înghiţite accidental de copii sau animale domestice.  
Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. 
Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile. Risc de explozie!  
 

5.  Curăţare şi întreţinere 
- Pentru a curăţa aparatul, ştergeţi-l cu o cârpă umezită. Nu folosiţi 

solvenţi chimici care pot afecta şi defecta aparatul. 
- Contactele bateriei pot fi curăţate cu o cârpă uscată.  
- Dacă aparatul se udă accidental, opriţi-l imediat şi scoateţi bateria din 

el. Uscaţi compartimentul bateriilor cu o cârpă uscată. Lăsaţi 
compartimentul bateriei cu capacul desfăcut peste noapte pentru a se 
usca. Nu folosiţi unitatea până când e complet uscată. 

 
6. Eliminarea elementelor uzate 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja 
viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent 
şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice şi 
electrice nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate. Simbolul 
tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea dezafectării speciale a 
produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor 
reîncărcabile  Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii 
reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea 
bateriilor şi acumulatoriilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi 
acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi sănătatea oamenilor. 
Aceste elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – 
Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – Plumb).   
 

7. Folosirea unui aparat PMR 
Pentru a comunica cu aparate PMR e nevoie să setaţi toate unităţile pe aceeaşi 
frecvenţă şi să se afle în raza de acoperire (la max. 9 km în câmp deschis). 
Pentru că toate aparatele folosesc benzi de frecvenţe libere, toate aparatele în 
funcţiune împart aceste canale (total 8 canale). Aşadar, securitatea convorbirilor 
nu este garantată. Oricine care are un aparat PMR setat pe canalul tău îţi poate 
asculta convorbirile. Dacă doriţi să comunicaţi, apăsaţi pe butonul PTT.  
Odată apăsat acest buton, aparatul va începe transmisia şi puteţi vorbi în 
microfon. Toate aparatele MPR din aria de acoperire, setate pe acelaşi canal sau 
aflate în stand by vor recepţiona mesajul vostru. Trebuie să aşteptaţi puţin până 
când celălat termină transmisia pentru a putea să începeţi să transmiteţi. La 
finalul fiecărei transmisii unitatea va scoate un bip. Pentru a răspunde, apăsaţi pe 
butonl PTT şi vorbiţi în microfon. 
 
Dacă 2 sau mai mulţi utilizatori apasă deodată pe butonul PTT, receptorul va 
primi doar un singur semnal, iar altele vor fi suprimate. Aşadar puteţi transmite 
doar când canalul e liber.  
  

8. Pornirea 
8.1 Montarea/demontarea clipului de prindere la curea 

1. Pentru a scoate clipul din aparat, împingeţi clipul (B) aproape 
până la antenă, în timo ce trageţi de agăţătoarea (A). 

2. La reinstalarea clipului, trebuie împins în locaşul său până îşi 
reia poziţia. 
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8.2 Instalarea bateriei 
1. Scoateţi clipul de prindere (cf. 8.1) 
2. Deschideţi blocatorul (c) şi scoateţi vapacul 
compartimentului bateriilor. 

3. Introduceţi acumulatorii cu 
polaritatea corectă. Aveţi grijă 
să poziţionaţi capacul cu partea 
metalică de contact (D) spre 
interior.  
4. Reinstalaţi compartimentului 
bateriilor şi clipul de prindere 
(8.1). 
 

9. Încărcarea 
acumulatorilor 

Când bateriile sunt instalate în 
încărcător, trebuie băgat în 

priză. 
1. Puneţi încărcătorul pe o suprafaţă plată. 
2. Băgaţi un capăt al cablului în mufa din partea din spate a 

încărcătorului şi capătul celălalt în priză. 
3. LED-ul va indica dacă încarcarea se face corect. 
4. Încărcarea va lua între 8 şi 10 ore.  

 
Nu scurt-circuitaţi şi nu aruncaţi pe foc. Scoateţi bateriile, dacă nu folosiţi o 
perioadă mai lungă aparatul.  

10. Butoane 
1. Antena 
2. Buton de panică 
3. Mufă cască 
4. Mufă încărccător de maşină 
5. Buton pentru volum  

- Creşteţi volumul pentru speacker 
- Selectaţi următoarea poziţie în meniu 

6. Buton de sunat 
- Transmite un sunet de apel 

7. Buton de meniu 
– intră în meniu 

8. Speacker 
9. Microfon 
10. Buton de pornit-oprit. 
11. Buton de reducere a volumului 

- Descreşterea volumului 
- Selectarea următoarei poziţii în meniu. 

12. Buton push to talk 
- Apăsaţi pentru a vorbi şi lăsaţi pentru a asculta 
- Confirmaţi setările în meniu. 

13. Display LCD 
 

 
 

 
 
 

11. Informaţii despre LCD 
 
a. Cod CTCSS 
b. Ora 
c. Numărul canalului 

 
TX -  simbol TX- Se afişează la transmiterea unui semnal 
RX - simbol RX – Se afişează la primirea semnalului 

 - Indicator volum speaker 
 - Simbol de blocare - Se afişează când tastele sunt blocate 
 - Indicator al nivelului de încărcare a bateriei 

VOX- simbol VOX – se afişează în modul de control vocal 
SC – Simbol Scan – Se afişează când scanarea e activă 
DCM – Simbol Dual Scan – Afişat când modul dual scan este activat. 

 - Simbol de apelare – Afişat când sunaţi pe cineva. 
 - Simbol de sunet cu vibraţie – afişat când funcţia vibraţie este activă. 

 
12 Indicator nivel de încărcare a bateriei – Indicator de stare al bateriei 
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Nivelul de încărcare a bateriei este indicat de numărul de liniuţe de pe iconiţa de 
baterie de pe display.  
Când nivelul de încărcare este  slab, iconiţa va indica faptul că bateriile trebuie 
încărcate sau înlocuite. 
 
13 Utilizarea aparatului 
 

13.1 Funcţionarea ceasului 
Când bateria este instalată şi aparatul este închis, ora este afişată. 
13.1.1 Setarea orei 

Când e oprit: 
 

 

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru 5 sec, iar orele vor pâlpâi. 

- Apăsaţi sau pentru a modifica ora.  

- Apăsaţi pentru a confirma, minutele vor pâlpâi. 

- Apăsaţi sau pentru a modifica minutele. 

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru 5 sec, pentru a confirma setările. 
Oara va fi resetată la 12:00 când bateriile sunt scoase. 
 

13.1.2 Cronometru 

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru 3 secunde pentru a intra în modul 
cronometru. 

- Apăsaţi pentru a începe cronometrarea. 

- Apăsaţi pentru a opri cronometrarea. 

- Apăsaţi pentru a reseta timerul. 

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru 3 secunde ca să ieşiţi din modul 
cronometru. 
 
13.2 Pornirea sau oprirea unităţii 

- Pentru a activa apăsaţi . Aparatul va scoate un bip şi displayul 
va afişa canalul curent, codul CTCSS şi ora. 

      -  Pentru a opri, apăsaţi din nou. Aparatul va scoate un bip şi va fi afişat 
doar ceasul. 
            13.3 Ajustarea volumului speakerului. 

 

Volumul speakerului poate fi ajustat folosind butoanele şi . 
Nivelul volumului speakerului este afişat pe displayul LCD.  
 

13.4Recepţia semnalului 

 
 
Când aparatul este pornit recepţionează permanent semnalul. 
Când primiţi semnal pe canalul curent, simbolul RX este 
afişat. 
 
Pentru ca şi alte persoane să recepţioneze semnal, ei trebuie să 
fie pe acelaşi canal cu codul CTCSS. 
 

13.5Transmiterea semnalului 

 
 

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a transmite. 
- Ţineţi staţia în poziţie verticală cu microfonul la 10 cm de gură şi 

vorbiţi înn microfon. 

- Lăsaţi când aţi terminat transmisia. 
 
 
13.6 Schimbarea canalului 
Staţia are disponibile 8 canale.  
 
Pentru a scoate canalele: 

 

- Apăsaţi o dată, iar numărul canalului curent este afişat pe 
display. 

- Apăsaţi sau pentru a schimba canalul. 

- Apăsaţi pentru a confirma setarea şi pentru a ne întoarce în 
modul normal. 

- Pentru a confirma şi a trece spre următoarea setare, apăsaţi pe . 
Notă: Orice staţie setată pe acelaşi canal, poate recepţiona şi asculta orice 
conversaţie.  
 
13.7 CTCSS  
Cei doi digiţi de cod CTCSS corespund unor frecvenţe radio emise. Doi useri cu 
acelaşi canal şi CTCSS setat se pot auzi unul pe celălalt. Nu vor putea să asculte 
pe altcineva numai dacă acel canal este setat pe acelaşi cod CTCSS. 
 
Staţiile PMR are disponibile 38 coduri CTCSS: 
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- Apăsaţi  de două ori, codul CTCSS va pâlpâi. 

- Apăsaţi şi pentru a selecta alt cod. 

- Apăsaţi pentru a confirma setarea şi pentru a vă întoarce în 
modul normal.  

- Pentru a confirma şi trece la următoarea setare, apăsaţi . 
Notă: Fiecare staţie PMR setată pe acelaşi canal poate primi şi asculta 
conversaţia, chiar dacă alţii folosesc alt cod CTCSS: 
 
13.8 Monitorul 
Puteţi folosi funcţiile monitorului pentru a verifica starea semnalului în canalul 
curent. 

- Apăsaţi şi simultan pentru a activa monitorizarea 
canalului. Ţineţi butonului 3 secunde pentru a continua 
monitorizarea.  

-  Apăsaţi pentru a opri monitorizarea. 
13.9 Setarea controlului vocal 
Staţia PMR poate fi comandată prin control vocal. În acest mod de funcţionare, 
staţia  va transmite un semnal când este activată prin control vocal. Operaţiunea 
nu este recomandată dacă intenţionaţi să folosiţi aparatul în mediu zgomotos sau 
cu vânt puternic.    
 

 

- Apăsaţi de 3 ori. 

- Apăsaţi pentru a porni controlul vocal şi pentru a seta 
nivelul sensibilităţii. 

Apăsaţi până când OFF apare pe display şi funcţia de control 
vocal se dezactivează. 

- În modul control vocal, simbolul este afişat.  
- Pentru a confirma setarea şi a trece în modul normal, apăsaţi 

. 
 
13.10 Scanarea canalului 
Scanarea unuia din cele 8 canale se face imediat ce este semnal activ. 
 

 

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat . Apăsaţi scurt pentru a porni 
scanarea. 

- Lăsaţi butonul. 
- Când e semnalat semnalul (unul din cele 8), scanarea ia o pauză şi 

veţi auzi un semnal sonor. 

- Apăsaţi pentru a comunica semnalul canalului. Apăsaţi 

pentru a dezactiva scanarea canalului. 

Când un semnal activ este detectat, apăsaţi sau pentru a trece de 
canalul curent şi a continua căutarea altui canal curent. 
 
13.11 Tonuri de apel 
Un ton de apel va avertiza că vrei să intri în legătură cu cineva. 

a. Setarea tonului de apel 

 
Pot fi setate 5 tonuri de apel diferite. 

- Apăsaţi de 4 ori pe . Va fi afişat pe CA. 

- Apăsaţi sau pentru a selecta alt ton  de apel sau a selecta 
OF pentru apel indisponibil. 

- Apăsaţi pentru a confirma setarea şi pentru reîntoarcerea în 
modul stand by. 

b. Trimiterea  unui ton. 
 

Apăsaţi scurt. Tonul de apel va fi transmis în 3 secunde pe canalul setat. 
 
13.12 Funcţia vibraţie 
Când primiţi un apel, aparatul poate vibra. 
 

 
 
 

- Apăsaţi  de cinci ori. va fi afişat. 

- Apăsaţi  pentru activare (ON) şi pentru dezactivare (OF) 
a funcţiei vibraţie.  
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- Apăsaţi pentru a confirma setarea şi pentru reîntoarcerea în 
modul stand by. 

13.13 Bip activat – dezactivat 

După ce laşi butonul , aparatul va face un bip pentru a confirma că ai 
terminat convorbirea. 
 

 
Pentru a seta bipul. 

- Apăsaţi de 6 ori. „ro” va fi afişat. 

- Apăsaţi va fi activat sau pentru dezactivarea bipului. 

- Apăsaţi pentru a confirma setarea şi întoarcerea în modul 
stand by. 
 
13.14 Tasta pornit-oprit (ON-OFF) 
Când butonul este apăsat, unitate va scoate nişte semnale scurte. 
 

 
Pentru a seta sunetul tastelor. 

- Apăsaţi pe  de 7 ori. „to” va fi afişat. 

- Apăsaţi va fi activat sau pentru dezactivarea sunetului 
tastelor. 

- Apăsaţi pentru a confirma setarea şi întoarcerea în modul 
stand by. 
 
 
13.15 Monitorul cu 2 canale 
În stand by, canalele staţiei PMR sunt setate cu codul CTCSS. Staţia 
PMR primeşte semnale şi le va transmite doar când codul este setat. 
Monitorul cu 2 canale permite scanarea celui de-al doilea canal cu 
codul CTCSS.  
 

 

- Apăsaţi pe  de 8 ori, DCM OFF va fi afişat pe display. 

- Apăsaţi  sau pentru schimbarea canalului. 

- Apăsaţi pentru a confirma selecţia canalului şi a merge în sub-
selecţia canalelor CTCSS. 

- Apăsaţi  sau pentru schimbarea canalului. 

- Apăsaţi pentru a confirma setarea. 
 
Pentru dezactivarea funcţiei, setaţi OFF când setaţi canalul. 
 
Când monitorul cu 2 canale este activat, staţia va trece secvenţial de 
la standby + CTCSS şi 2 canale + CTCSS. 
 
13.16 Buton de blocare 

 
 

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat  4 sec pentru a activa sau dezactiva 
butonul de blocare a tastelor.  

- Ţineţi apăsat din nou pentru a dezactiva butonul de blocare.  
13.17 Conectarea căştilor 
Aparatul poate fi folosit şi cu o pereche de căşti cu microfon. Mufa 
este localizată sub învelişul de cauciuc al unităţii. Pentru a conecta un 
microfon sau o cască externă, desfaceţi învelişul  pentru a avea acces 
la mufă. Introduceţi cablul.  
 
13.18 Butonul de panică 
Apăsaţi butonul de panică (2) în caz de urgenţă. Un ton de alertă 
puternic se va auzi. 
 
13.19 Încărcătorul de maşină 
Când alimentaţi staţiile cu acumulatori, puteţi încărca aparatul în 
maşină cu ajutorul încărcătorului de 12V DC. 

- Conectaţi mufa adaptorului în încărcătorul de brichetă. 
Notă: Pentru o încărcare integrală e nevoie de o încărcare de 7-10 ore. 
 
Nu încărcaţi aparatul dacă folosiţi baterii alcaline AAA care nu se pot încărca.  
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Folosiţi doar încărcătorul pe care l-aţi primit în pachet. 
 

14. Specificaţii tehnice 
PMR  
Canale – 8 
CTCSS – 38 
Frecvenţe – 446.00625 MHz – 446.09375 MHz 
Aria de transmisie  - până la 9 km în câmp deschis 
Baterii PMR – 3 x AAA baterii alcaline sau acumulatori NiMH  
Puterea de transmisie - <500mW ERP 
Tipul modulaţiei – FM – F3E 
Spaţiu canal – 12,5 Khz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Garanţie 
15.1 Perioada de garanţie 
Aparatele au o garanţie de 24 de luni. Aceasta începe exact de la  
cumpărarea aparatului. Consumabilele nu sunt acoperite de garanţie. 
Garanţia nu mai este valabilă în cazul în care nu mai aveţi actul 
doveditor.  
 
15.2 Garanţia 
Dacă aparatul prezintă defecţiuni în perioada de garanţie, trebuie 
trimis la centrele noastre de service. 
 
15.3 Expirarea garanţiei 
Defecţiunile produse de utilizarea incorectă sau daunele provocate de 
nerespectarea prezentelor instrucţiuni duc la pierderea garanţiei.  
 
 
 


